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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

Eдукација младих као метод превенције партнерског насиља 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

Доц.др Вера Деспотовић, Маријана Јовановић,  Зоран Остојић, Добривоје Младеновић 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Вера Деспотовић, Војводе Степе 78, 0642700889, veradest@gmail.com  

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Оспособљавање професионалаца за примену савремених превентивних програма 

(примарне, секундарне и терцијалне превенције) који би имали за циљ је дугорочно 

смањење стопе насиља у интимним партнерским односима и трајна промена насилних 

облика понашања, путем извођења неформалних образовних програма. 

Специфични циљеви 

• Овладавање  основним научним сазнањима из области  партнерске 

проблематике и проблема насиља у партнерским односима која су потребна за 

адекватно разумевање и препознавање овог феномена   

   

• Увођење и тестирање одрживог неформалног образовног програма који се 

заснива  на искуственим, активним методама учења  за студенте и 

младе активисте   

   

• Активација учесника програма у друштву са циљем Да се даље шире и 

промовишу научно заснована знања и вредности ненасиља у њиховим 

заједницама 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм основне обуке посредника спроводи се у четири радна дана. У току једног 

радног дана обука је организована у 4 блока по 90'; укупно 8 сати са паузама између 

блокова. Програм има следеће елементе који су међусобно повезани и усаглашени: 

  

1. дан обуке: Модул 1. Уводне и теоријске основе програма и развој атмосфере учења 

2. дан обуке: Модул 2.  Лично искуство, претпоставке и вредности 

3. дан обуке: Дискусија о примени наученог: Од различитих гледишта до заједничког  

разумевања 

4. дан обуке: Интегративна примена знања и вештина за реализацију превентивног 

програма 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Опште компетенције укључују знања и вештине:   

 

Познавање и развијене вештине примене кључних савремених знања о појави насиља у 

партнерским односима младих. 

Знања и вештине о интегралном приступу у идентификовању потреба и развоју услуга 

за заштиту од насиља у партнерским односима младих. 
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Познавање и развијене вештине примене обавезујућих докумената која се односе на 

заштиту од партнерског насиља (конвенције, закони и протоколи). 

развијене вештине адекватне превенције насиља у партнерским односима младих у 

складу са препознатим потребама корисника. 

усвојена знања за примену методологије стручног поступка у односу на корисничку 

групу. 

Препознавање потребе корисничке партиципације са становишта остваривања циљева 

социјалног рада. 

Усвојена знања и вештине за примену неодложних интервенција у кризи у односу на 

појединца и заједницу. 

Разумевање потребе и неопходности за континуираним стицањем знања и вештина 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Циљна група полазника програма: 

Овај едукативни програм је намењен професионалацима који су запослени у службама 

које се баве подршком и унапређивањем партнерскких и породичних односа 

(Саветовалишта за брак и породицу, центри за социјални рад, развојна саветовалишта, 

НВО које раде са младима....). Обучени професионалци би могли да примењују 

различите врсте превентивних програма: Програме примарне превенције, али и 

програме секундарне и терцијалне превенције којима би били обухваћени партнери 

који су у ризику или где је већи испољено насиља у партнерским односима што би 

имало већу применљивост у области социјалне заштите. 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Завршен адекватан факултет и искуство у Саветовалишту за брак и породицу, центру 

за социјални рад, развојном саветовалишту, НВО које раде са младима  у области 

насиља у породици од 2 године 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Програм обуке траје 4 дана.  У току једног радног дана обука је организована у виду 4 

блока по 90'; укупно 8 сати са паузама између блокова 

 

 


