
Републички завод за социјалну заштиту, Београд, Теразије 34   

 

 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА  

РАД ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ И САРАДЊУ – ПОСТУПАЊЕ, САРАДЊА, 

МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА 

 

 

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  

Допринос уједначавању знања, вештина и поступања стручњака који учествују у раду 

Групе за координацију и сарадњу, уз боље разумевање надлежности и уважавање 

специфичних доприноса укључених органа, установа и организација, израду 

адекватних индивидуалних планова заштите и подршке за жртве насиља и унапређење 

размене информација између органа старатељства и Групе за координацију  и сарадњу. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Тематска целина 1: Припрема кључних актера (тужилаштво, полиција, ЦСР) за 

састанак и рад Групе за координацију и сарадњу.   

Тематска целина 2: Поступање кључних актера након састанка Групе за координацију 

и сарадњу и разлози за организовање ванредног састанка. 

   

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА  

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

потребе кориснице/-ка, развој мултисекторске и мултидициплинарне сарадње и 

разумевања. 

Посебне: унапређење стручних процена и одлука, унапређење припреме, учешћа, 

сарадње и комуникације на мултисекторском састанку, какав је састанак Групе за 

координацију и сарадњу. 

Специфичне: усавршавање мултисекторског приступа рада – процена, планирања, 

евидентирања, размена информација, ревизија планова, повезано са актуелним 

законским и подзаконским обавезама стручњака, планирање заштите и подршке 

жртвама насиља кроз мултисекторску сарадњу и бољу повезаност ЦСР са надлежним 

државним органима, установама и организацијама. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм је намењен представницима надлежних органа и установа – учесницима 

Групе за координацију и сарадњу - стручним радницима/-цама у центру за социјални 

рад, представницима полиције и тужилаштва, али и другим актерима (представницима 

образовних и здравствених установа, Националне службе за запошљавање, 
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пружаоцима услуга у систему социјалне заштите, као и специјализованим женским 

организацијама).  

Оптималан број учесника/-ца је 25 (максимални 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 су жртве насиља у породици и других облика родно заснованог 

насиља, као и ненасилни чланови њихових породица. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Општи: стручњакиње/-ци ангажовани у Групама за координацију и сарадњу, као и 

све/-и ангажовани у области заштите од насиља у породици у надлежним установама, 

органима и организацијама.  

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).   


