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ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА ОБУКЕ: Унапређење знања, вештина и комепетенција 

стручних радника социјалне заштите у раду са женама корисницима дрога које су 

преживеле насиље. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА ОБУКЕ: 

Програм обуке учеснике уводи у тему кроз преглед историје употребе дрога, затим  историје 

политике  према дрогама, законодавног оквира и законским регулативама у вези са дрогама 

у РС. Један део, званично, биће посвећен освешћивању предрасуда и стереотипа, односно 

освешћивању колико су присутне стигме и дискриминације жена у вези са употребом дрога. 

У току првог дана учесници ће бити упознати са психоактивним супстанцама, основним 

појмовима, врстама и дефиницијама, као и са постојећим одговорима за проблеме дрога. 

Такође,  приступ и доступност услуга женама под повећаним ризиком од родно заснованог 

насиља. биће представљен учесницима у склопу првог дана. Програм обуке објашњава и 

специфичности употребе и деловања дрога код жена.  

Другог дана програм обуке посвећен је концепту козависности,  теми трауме, трауматског 

везивања, психолошком насиљу и валидацији искуства, осврту на законодавни оквир 

насиља према женама и надлежностима система социјалне заштите, као и специфичним 

изазовима са којима се кориснице сусрећу пред системом социјалне заштите. Кроз концепт 

козависног понашања програм обуке упознаје професионалце у социјалној заштити о 

специфичности везе насиља и коришћења дроге односно њиховој узрочно последичој вези. 

Значајан део другог дана је посвећен специфичности положаја жена жртава насиља које 

користе дроге кроз призму система социјалне заштите и мапирању могућих унапређења 

заштите жена жртава насиља корисница дрога кроз идентификовање и ангажовање 

расположивих ресурса. Нарочито важан и не мање значајан део обуке јесте и радионица о 

системима упућивања и одговора на проблем дрога и родно заснованог насиља којом се и 

завршава радни део другог дана обуке.  

Програм обуке је директно или индиректно повезан са сузбијањем предрасуда и стереотипа 

у односу на жене жртве насиља кориснице дога. Указује на потребу да се насиље над женом 

која користи дроге сагледа кроз целину њених личних, породичних и других околности у 

којима живи. Усмерен је на подизање свести професионалаца о неопходном 

индивидуализираном и прилагођеном приступу, а наглашава и значај међусекторске 
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сарадње, коришћења доступних ресурса као и унапређења сарадње са релевантним 

организацијама цивилног друштва.  

 

ЦИЉНА ГРУПА:  

Програм обуке намењен је професионалцима и професионалкама из система социјалне 

заштите и то социјалним радницима/радницама, педагозима/пеагошкињама, психолозима/ 

психолошкињама, дефектолозима/ дефектолошкињама, односно водитељима случаја и 

супервизорима и руководиоцима Центара за социјални рад и стручним 

радницима/радницама  у Прихватилиштима / Сигурним кућама за жртве насиља у породици 

у РС.  

  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА: 

 

● Унапређење поступања стручних радника према женама жртвама насиља које 

користе дроге 

● Унапређење квалитета пружања услуга женама жртвама насиља које користе дроге 

● Стицање знања о доступним дрогама, политикама према дрогама и подизање  свести 

о присутности појаве коришћења дрога међу женским особама у РС 

● Унапређење знања и вештина  за препознавање и разумевање специфичних тешкоћа 

са којима се сусрећу  жене жртве  насиља корисница дрога  

● Разумевање и коришћење  адекватне сензибилисане терминологије везане за особе 

које користе дрога 

● Стицање знања о концепту козависног понашања  и разумевање повезаности између 

траумаутског искуства,  насиља и употребе дрога 

● Препознавање потребе за  прилагођавањем  начина пружања својих услуга овој  

             популацији и њиховим породицама 

● Освешћивање сопствених ставова, предрасуда и њихових последица  

● Упознавање  са доступним услугама намењеним корисницама дрога и програмима 

смањења штете 

● Упознавање са корисним ресурсима организација цивилног друштва  

 

ОБЛАСТ  НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: 

Програм “Унапређење компетенција за рад са женама које су преживеле насиље и 

кориснице су дроге” је комплементарни програм обуке. Крајњи корисници су жене жртаве 

насиља које користе дроге. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: 

Висока стручна спрема и запосленост у систему социјалне заштите. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: Програм обуке изводи се у трајању од два дана, односно 

укупно 15 радних часова, комбинацијом теоријских презентација, индивидуалних и 

групних вежби, уз планиране две краће и једне дуже паузе по дану.  


