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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА  

ПОСТУПАЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

 

 

АУТОРKE ПРОГРАМА 

Вања Мацановић, адвокатица, координаторка Правног тима у Аутономном женском 

центру, задужена и за анализе закона и јавних политика, едукацију и јавно заговарање. 

Тања Игњатовић, психологиња, задужена за обављање основних стручних послова у 

Консултантском тиму Аутономног женског центра, као и за истраживања, анализу 

јавних политика, едукацију и јавно заговарање 

 

КОНТАКТ ОСОБА  

Вања Мацановић, Аутономни женски центар, Тиршова 5а, Београд, vanja@azc.org.rs,   

011/2687 190  

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Доринос унапређењу знања и вештина за хитну процену безбедносних ризика и 

прављење сигурносног плана са жртвама, одговарајућу садржину извештаја потребних 

за састанак Групе за координацију и сарадњу, предлагање мера органа старатељства у 

сачињавању индивидуалних планова, њиговог праћења и процене ефеката, сарадњу са 

обавезним и повременим члановима Групе за коориднацију и сарадњу, усаглашено са 

одредбама Закона о спречавању насиља у породици. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Тематска целина 1: Поступање водитеља случаја у центру за социјални рад након 

пријема пријаве насиља у породици. 

Тематска целина 2: Планирање интервенција након састанка Групе за координацију и 

сарадњу. 

   

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА  

Опште: усавршавање знања за заштиту жртава насиља у породици, усмереност на 

потребе кориснице/-ка, поштовање концепта безбедносни, заштите и оснаживања 

корисница/-ка. 

Посебне: унапређење стручних процена и унутрашње организације активности, 

унапређење међусекторске сарадњеу у планирању, пружању и праћењу мера и услуга 

за жртве насиља у породици. 

Специфичне: усавршавање препознавања специфичних безбедносних ризика и процену 

степена опасности/угрожености жртве, повезано са актуелним законским и 

подзаконским обавезама стручњака, повезивање процене ризика са делотворним 

интервенцијама (управљање ризицима), у скалду са обавезом израде плана услуга, 

односно индивидуалног плана заштите и подршке жртви насиља у породици, у 

сарадњи са кључним актерима Групе за координацију и сарадњу и са жртвом.  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм је намењен стручним радницама/-има у центру за социјални рад, односно 

водитељкама/-има случаја, супервизоркама/-има, руководитељкама/-оцима служби, 
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укључујући и стручне раднице/-ке које/-и имају улогу Лица одређених за везу и лица 

која учествују испред ЦСР у раду Групе за координацију и сарадњу. 

Оптимални број учесница/-ка је 25 (максималан број је 30). 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Област заштите од насиља у породици (примена Закона о спречавању насиља у 

породици). 

Крајњи корисници услуга су жртве насиља у породици и других облика родно 

заснованог насиља, као и ненасилни чланови њихових породица. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Општи: запослени или ангажовани у Центру за социјални рад (који учествују у 

поступању у случају насиља у породици).    

Потребно је претходно основно знање о појави насиља у породици и познавање 

законских обаеза. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Tрајање семинара је 1 радни дан (6 радних сати уз две паузе).   


