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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
Општи циљ обуке 

Унапређен квалитет рада у центрима за социјални рад кроз контекстуално сагледавање 

и разумевање динамике насиља и јасних, системски оријентишућих смерница за 

стручно поступање и примену одредаба Закона о спречавању насиља у породици.  

Специфични циљеви 

 

- развијање компетентности за успостављање што адекватније сарадње са  

другим системима и  службама уз јасно препознавање улога свих система, 

као и граница и одговорности 

 

- развијање методологије рада у оквиру домена процене (дефинисање 

породичног насиља, потреба и снага корисника као и ризика по безбедноста) 

- развијање методологије рада у оквиру домена заштите (могуће мере 

социјалне интервенције, привремене мере, мере заштите, делогруга рада и 

надлежности других система) прављење плана заштите/ акције и избора 

адекватне интервенције у оквиру свих система који имају обавезу деловања 

према одредбама Закона о спречавању насиља у породици 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 
Програм има следеће елементе који су међусобно повезани и усаглашени: 
1.Научна заснованост и савременост програма 

Препознавање проблема породичног насиља 

Подаци о распрострањености насиља у породици 

Међународни подаци о распрострањености насиља у породици 

Облици  насиља у породици 

Нормативни оквир заштите од насиља у породици и повезаност са реформом 

2.Место и улога центра за социјални рад у заштити жртава насиља 

Социјални рад као професија 

Поштовање права жртава насиља у делокругу рада центра за социјални рад   

Нормативна акта која уређују рад центра у односу на заштиту жртава насиља 
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Закон о социјалној заштити 

Породични закон 

Кривични законик 

Закон о спречавању насиља у породици 

Опште одредбе Закона о спречавању насиља у породици 

Надлежност државних органа учесника у поступку заштите 

Надлежност полициј 

Наделжност тужилаштва 

Надлежност судова (опште надлежности и прекршајних судова) 

Надлежност центара за социјални рад-Органа старатељства 

Нивои сарадње система 

Лица за везу 

Група за координацију и сарадњу 

Стручни поступак у заштити набољег интереса жртве насиља и поштовање права        

Пријем пријав 

Провера прихватљивости пријаве 

Неодложне интервенције 

Степени приоритета поступања 

Процена 

Процена потреба 

Процена снага 

Процена ризика 

Процена ресурса 

Планирање 

Тешкоће у планирању 

Поновни преглед  и евалуација 

Завршетак рада   

 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
Опште компетенције 

 

• Усвоје и примењују кључна савремена знања о појави насиља у 

породици. 

• Разумеју и схвате значај примене свеобухватне-системске заштите 

жртава насиља у породици у складу са препознатим потребама жртве и 

њиховим правима 

• Усвоје знања и примењују одредбе Закона о спречавању насиља у 

породици и других законских прописа 

• Разумеју и усвоје знања за примену методологије стручног поступка у 

односу на корисничку групу. 

 

• Разумеју потребу и неопходност за континуираним стицањем знања и 

вештина  

 

Посебне компетенције 

 

• Разумеју своју улогу и одговорност у примени Закона о спречавању 

насиља у породици 

• Разумеју улоге и одговорности других система у примени Закона   

• Разумеју и усвоје знања успостављања тимског рада у оквиру групе за 



 

координацију и сарадњи 

• Разумеју и усвоје знања за спровођење стручног поступка у фази пријема 

и провере прихватљивости пријаве 

• Разумеју и усвоје знања за спровођење стручног поступка у фази процене 

у односу односу на ову корисничку групу 

• Разумеју и усвоје знања за спровођење стручног поступка у фази 

планирања и поновног прегледа и евалуације. 

 

• Препознају крититична подручја могућег сагоревања у раду и 

поседовање механизама одбране кроз квалитетно спровођење стручног 

поступка. 

 

 
 

ЦИЉНА ГРУПА: 
Програм је намењен стручним радницима центра за социјални рад и удружењима који 
пружају подршку и помоћ жртвама насиља у породици и партнерским односима . 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  
Заштити права и интереса корисника социјалне заштите 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Професионалци из цср и пружаоца услуге са вишом и високом стручном спремом 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Програм се реализује у форми дводневног семинара са укупно 16 сати обуке. 
 


