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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

(максимум 2 стране) 

 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА - Обука пружалаца социјалних услуга за рад са жртвама насиља 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА - Проф. др Весна Николић-Ристановић 

 

КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 

Проф. др Весна Николић-Ристановић, Доситејева 1а, 11000 Београд, Тел: 011 63 03 022, 
vnikolicristanovic@gmail.com  

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљ програма обуке је стицање основних знања и вештина за рад са жртвама 

насиља, које би требало да поседује сваки пружалац социјалних услуга који долази или 

може доћи у контакт са, пунолетном или малолетном, жртвом било које врсте насиља. 

Пружаоци социјалних услуга би на овај начин стекли потребне вештине и знања која 

ће им омогућити да препознају жртву насиља, да препознају и разумеју потребе жртве, 

да јој сходно томе пруже потребне информације, емотивну подршку и друге видове 

помоћи, као и да жртву упуте на друге надлежне службе или организације у зависности 

од претходно идентификованих потреба. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 

1. Виктимизација и њене последице 

2. Траума и процес опоравка 

3. Права жртава – међународно право и његова имплементација у Србији 

4. Вештине комуникације и подршка жртвама 

5. Практичне смернице за рад са жртвама насиља 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 

1. Вештине и знања која ће омогућити пружаоцима социјалних услуга да 

препознају жртву насиља. 

2. Вештине и знања која ће омогућити препознавање и разумевање ефеката 

виктимизације и потреба жртве. 

3. Разумевање трауме и процеса опоравка жртве након преживљене трауме. 

4. Способност да се на идентификоване потребе жртве одговори на ефектан и за 

жртву прихватљив начин, без њеног додатног повређивања. 

5. Разумевање међународног и домаћег правног оквира у вези са правима и 

заштитом жртава насиља. 

6. Комуникационе способности за оснаживање жртава насиља. 

7. Познавање укупних друштвених ресурса за пружање помоћи жртвама насиља. 

8. Коришћење укупних потенцијала система социјалне заштите и других служби у 

интересу жртве насиља. 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Стручни радници у систему социјалне заштите, као и лица агнажована у невладиним 

организацијама и другим службама које могу да пружају социјалне услуге сходно 

Закону о социјалној заштити (социјални радници, психолози, специјални педагози, 

педагози, андрагози, дефектолози, правнци). 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Област на коју се програм односи: Заштита и подршка жртвама насиља, и то како 

деци и младима, тако и одраслим и старим лицима. 

 

Крајњи корисници: Потенцијалне и актуелне малолетне и пунолетне жртве било ког 

облика насиља, и то оба пола. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Висока стручна спрема за пружаоце социјалних услуга који су ангажовани у систему 

социјалне заштите, невладиним организацијама и другим службама које могу да 

пружају социјалне услуге сходно Закону о социјалној заштити (социјални радници, 

психолози, специјални педагози, педагози, андрагози, дефектолози, правнци). 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

Програм подразумева 25 сати директног контакта учесника са предавачима-цама кроз 5 

сесија у форми радионица. Оптимално је да размак између радионица буде недељу 

дана, али је могуће сесије груписати и на друге начине, у складу са потребама 

полазника. 


