
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: 

Унапређење друштвене одговорности у процесу активације осетљивих 

друштвених група  

 

АУТОРИ ПРОГРАМА: 

Биљана Маричић 

Живорад Гајић 

Весна Трбовић 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 

Биљана Маричић,  

контакт тел. 063 569 152 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ доприноси подстицању социјалне укључености осетљивих друштвених 

група стварањем међусекторске интегрисане подршке, на локалном нивоу. Програм 

обуке развија компетенције (знања, вештине, ставове) професионалаца из различитих  

сектора (јавни, цивилни, пословни) кроз информисање, сензибилизацију, стварање 

међусекторских партнерстава и друштвено одговорног пословања, у циљу активног 

укључивања осетљивих друштвених група на тржиште рада и у процесе 

запошљавања (мере активне политике запошљавања и инструменти за спровођење), у 

општинама и градовима на територији Републике Србије.  

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм обуке ће се реализовати кроз едукативне модуле, који чине повезану целину, 

употребом савремене методологије и интерактивних облика рада. Садржина програма: 

Модул 1: Међусекторска сарадња и друштвена одговорност - релевантни локални 

актери и стварање мреже подршке припадницима осетљивих група на локалном нивоу; 

Социјалне интеракције и међуљудски односи – неопходност вишесмерне  

комуникације и размене релевантних информација за успешну сарадњу у решавању 

изазова осетљивих група у заједници и одговорнију локалну заједницу. 

Модул 2: Изазови осетљивих група становништва - структура и рањивост 

припадника  осетљивих група и изазови са којима се суочавају и сл; Дискриминација 

рањивих група и дугорочне последице које она оставља, са посебним нагласком на 

дискриминацију права на рад и запошљавање; Социјална инклузија и 

партиципација осетљивих група у заједници  

Модул 3: Законодавни оквир - могућности пружања подршке запошљавању 

рањивих група и активна подршка социјалној инклузији осетљивих група – 

стратегије и искуства релевантних субјеката у вези са запошљавањем рањивих група и 

друштвено одговорним пословањем у земљи. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА (до 800 карактера) 

Програм доприноси развоју компетенција (знања, вештина, ставова) професионалаца 

из области социјалне заштите и других релевантних сектора, неопходних за  

спровођење одговорне политике активне социјалне инклузије те, самим тим  

превенције дискриминације било ког облика. Унапређењем компетенција, 

професионалци из социјалне заштите ће се квалитетније унапредити процесе процене, 



 

планирања и пружања ефикасније подршке припадницима најосетљивих друштвених 

група и заштита њихових основних људских права, у складу са усвојеним законским 

платформама. Представници других релевантних сектора (здравство, НСЗ, локална 

самоуправа, послодавци и сл.) биће адекватно информисани и боље сензибилисани и 

активније укључени у ефикасније пружање подршке осетљивим групама широм земље.  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм обуке намењен је професионалцима система социјалне заштите, 

представницима невладиног сектора који раде са различитим осетљивим групама (било 

да се ради о деци, младима или одраслима), представницима институција које се баве 

запошљавањем или људским ресурсима као и представницима привредног сектора 

(повећање запошљивости и приступа тржишту рада).  

Програм обуке је усмерен на интерсекторско повезивање представника различитих 

сектора због чега је пожељно да се обука спроводи у мешовитој мултисекторској групи 

полазника. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ: 

Програм обуке се односи на  развој општих компетенција из области заштите интереса 

и права, социјалне инклузије те опште социјалне интеграције осетљивих друштвених 

група у Р Србији.  

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: 

Крајњи корисници су припадници тзв. 'осетљивих друштвених група' у које спадају: 

незапослени млади, особе са инвалидитетом и ментално недовољнио развијена лица; 

припадници мањинских група, млади који напуштају установе социјалне 

заштите/хранитељске породице, људи погођени различитим облицима лишавања, 

болести, социјалне и културне изолације - који су у већем ризику од сиромаштва и 

социјалне искључености у односу на општу популацију.  Ове друштвене групе спадају 

у категорију ''теже запошљивих лица'' и овом обуком ће се допринети смањењу 

сиромаштва и социјалне искључености припадника ових рањивих група. Они су  

истовремено најчешће и корисници социјалне заштите, дуготрајно незапослени, 

нискоквалификовани и особе са ниским нивоом образовања и сл. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: 

Полазници би требало да имају завршене струковне, односно основне академске и 

студије другог степена - најмање VI степен стручне спреме; да не/посредно доприносе 

развоју подршке осетљивим друштвеним групама у локалним заједницама и да су 

мотивисани да унапреде њихов постојећи положај.. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: 

Програм обуке траје један (1) дан, током 7,5 сати. 


