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НАЗИВ ПРОГРАМА 
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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ обуке је дефинисан као унапређен квалитет рада професионалаца који се 

баве заштитом жртава насиља кроз контекстуално сагледавање и разумевање динамике 

насиља и јасне, системски орјентишуће смернице за стручно поступање у оснаживању 

жртве у доношењу аутентичне одлуке о заустављању насиља.  

Специфични циљеви 

- развијање методологије рада у оквиру домена пријема пријаве и процене 

(дефинисање породичног насиља, односа моћи и одговорности за насиље као 

и процене ризика насиља) 

- развијање методологије рада у оквиру домена заштите уз остваривање 

партиципације жртве 

- стицање знања и вештина за успостављање сарадничког односа са жртвом 

насиља 

- стицање знања и вештина за примену комуникације којом се успоставља 

однос  поверење са жртвом 

- успостављање вештина за мотивисање жртве за учешће у процесу   

самозаштите и преузимање одговрности за сопствени живот  

- освешћивање стереотипа и различитих уверења код професионалаца и етичке 

дилеме које су ометале успостављање квалитетног професионалног и 

стручног односа у раду са жртвама.  

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

1.Насиље у породици 

-  Препознавање проблема породичног насиља; 

-  Облици  насиља у породици 

2.Стручни поступак у заштити жртава насиља у породици и партнерским 

односима у фазама пријема и процене 

                      -    Пријем 

                      -     Процена: почетна; усмерена и евалуативна 

3.Вештине у раду са жртвом насиља у процесу оснаживања жртве 

       - Грађење сарадничког односа између професионалаца и жртве 

       - Оснаживање жртве 
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       - Комуникацијске вештине 

       - Мотивација жртве-корисника  

       - Принципи мотивисања жртве-корисника 

 

4.Личне, моралне и професионалне дилеме стручних радника у раду на 

оснаживању жртава насиља   

      -      Лични стереотипи професионалаца у вези насиља у породици, одговорности 

жртава и починиоца насиља. 

      -     Преиспитивање етичких дилема професионалаца  у раду са жртвама насиља 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

 

• Усвоје и примењују кључна савремена знања о појави и облицима насиља у 

породици. 

• Разумеју и схвате значај примене адекватне заштите жртава насиља у породици 

у складу са препознатим потребама жртве 

• Разумеју и усвоје знања за примену методологије стручног поступка у односу на 

корисничку групу. 

• Препознају потребу корисничке партиципације са становишта остваривања 

позитивне промене у животу жртве 

• Препознају своју улогу у процесу оснаживања жртве и активном учешћу у 

активностима заштите као и преузмање одговорности за исходе заједничког 

рада. 

• Разумеју потребу и неопходност за континуираним стицањем знања и вештина.  

Посебне компетенције 

• Разумеју и усвоје знања за спровођење стручног поступка у фази пријема и 

процене уз примену пуне партиципације жртве 

• Разумеју свој рад као процес оснаживања жртве и достизање позитивне промене 

и прекидању насиља 

• Разумеју и усвоје знања за примену техника и вештина у успостављању 

сарадничког односа са жртвом насиља 

• Разумеју и усвоје знања и вештине у области комуникације којом се успоставља 

однос поверења са жртвом 

• Усвоје знања и вештине за мотивисање жртве-корисника у процесу достизања 

позитивне промене 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Циљна група програма обуке су стручни радници у социјалној заштити који су дирекно 

везани за рад са корисницима, у центрима за социјални рад и код пружаоца услуге у 

заједници.  

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 

Заштити права и интереса жртава насиља у породици и партнерским односима 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:  

Крајни корисници су жртве насиља, насилници, чланови породице, непосредно 

окружење у заједници и сродници жртава насиља 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Завршено факултетско образовање из друштвено-хуманистичке области (социјални 

рад, психологија, педагодија, право, и сл.). 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Програм обуке се реализује у форми једнодневног семинара са укупно 8 сати обуке.  


