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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА: Циљ програма обуке је развој и унапређење општих и посебних 

компетенција стручњака запослених у центрима за социјални рад за рад са корисницима – 

повратницима по основу споразума о реадмисији у процесу њихове реинтеграције. 

 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА : Програм обуке се се састоји од 5 модула: 

1) o феномену миграција, појму реадмисије и реинтеграције и правном оквиру заштите 

миграната; 
2) стратешки оквир за реинтеграцију повратника из реадмисије. 

3) носиоци активности у процесу реинтеграције повратника. 

4) активности субјеката на локалном нивоу у процесу реинтеграције повратника у заједницу. 

5) улога центра за социјални рад у реинтеграцији повратника из реадмисије 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА: Програм развија опште и посебне 

компетенције (знања и вештине) неопходне за адекватну заштиту повратника, и то: 

 
- упознавање полазника са феноменом миграција, различитим категоријама миграната и 

међународним и унутрашњим правним оквиром заштите миграната; 

упознавање полазника са појмовима реадмисије и реинтеграције повратника по основу 

споразума о реадмисији; 

- упознавање полазника са позитивним правним прописима и стратегијама који су релевантни 

за примену реадмисије и реинтеграције повратника и обучавање за њихову примену у пракси; 

упознавање полазника са главим носиоцима реинтеграције повратника; 

- упознавање полазника са активностима релевантних субјеката на локалном нивоу (државни 

органи, службе социјалне заштите, НВО сектор, локална самоуправа, службе за запошљавање, 

здравствене службе итд.) и потребом њихове сарадње у циљу успешне реинтеграције 

повратника; 

- упознавање полазника са улогом центра за социјални рад у реинтеграцији повратника из 

реадмисје, услугама и мерама из области социјалне и породичноправне заштите које се могу 

пружити повратницима и обучавање за њихову правилну примену; 

- упознавање полазника са позитивним ефектима реинтеграције повратника у пракси и 

проблемима у процесу реинтеграције. 
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ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ: Програм је намењен свим 

стручним радницима у центрима за социјални рад. Oбука по овом програму може користити и 

другим субјектима у јединицама локалних самоуправа који су ангажовани не реинтеграцији 

повратника. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: 

Повратници из реадмисије могу бити корисници свих права, услуга и мера из области 

социјалне и породичноправне заштите. 

 
 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: Лиценца 

за обављање основних стручних послова у социјалној заштити. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: 1 дан/ 6сати и 30 минута 


