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Poštovani, 
 
Hrvatska udruga socijalnih radnika  uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju , 
obitelj, mlade i socijalnu politiku provodi projekt pod nazivom  „  Integrirani pristup u 
prevenciji i tretmanu nasilja nad djecom  kroz edukaciju stručnjaka II “. Projekt se 
provodi od listopada 2016. do listopada 2017.  godine  na  području Zagreba, Zadra  i 
Osijeka .  
Radi se o  nastavku projekta  koji je tijekom 2016 godine  uspješno proveden na području 
Virovitice , Novske i Čakovca i u kojem je sudjelovalo oko 90  stručnjaka . 
 
Projektom je planirana  edukacija  u  trajanju od  tri dana kroz  dva  modula. Edukacija će 
senzibilizirati stručnjake (socijalne radnike) i omogućiti im da primjereno i pravovremeno 
reagiraju u slučajevima  obiteljskog nasilja i nasilja nad djecom, te da steknu nova znanja i 
vještine u prepoznavanju nasilja, daju odgovarajuću podršku, poduzmu adekvatne mjere iz 
svoje nadležnosti, te učinkovitije primjenjuju Zakone i Protokole  o postupanju u slučajevima 
različitih vrsta nasilja  i  bolje  surađuju  sa službama u lokalnoj zajednici koje se bave 
problemima  obiteljskog nasilja.  
 
U I modul (dvodnevna edukacija)  planiramo uključiti maksimalno 80 socijalnih radnika i drugih 
stručnjaka iz sustava socijalne skrbi u 3 grupe po najviše 25 sudionika . Nakon 3 mjeseca  isti 
sudionici sudjelovati će u II modulu (jednodnevna edukacija) s ciljem evaluacije naučenog kroz 
konkretne primjere u praksi supervizijskim susretom i uključivanjem stručnjaka iz različitih 
sustava (škola, policija, pravosuđe , zdravstvo).  
Voditeljice edukacije  su Tatjana Katkić Stanić i  Štefica Karačić , te Branka Žigante Živković , 
Marijana Majdak i Gordana Daniel . 
 
Tijekom edukacije biti će  kroz predavanja i radionice, obrađeni sljedeći sadržaji; 

- Uvodno o nasilnom ponašanju 

- Dinamika nasilnog ponašanja 

- Povećanje kompetencija stručnjaka u radu s obitelji 

- Poboljšanje kvalitete usluga 

- Zakonska regulativa i strategije stručnjaka 

- Suradnja službi koje se bave problemom obiteljskog nasilja 

- Supervizijski susret  
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Dvodnevna  edukacije će se održati u Zagrebu 12. i 13. prosinca 2016.godine  u Domu 
za starije osobe Centar , Crnatkova 14 . Ostali  termini i mjesta održavanja biti će 
naknadno dogovoreni s regionalnim udrugama socijalnih radnika  na području Zadra i 
Osijeka koje su  partneri HUSR-a u ovom projektu. 

 
Zbog  ograničenog broja sudionika prednost za uključivanje u ovaj projekt  imaju članovi 
Hrvatske udruge socijalnih radnika, odnosno regionalnih udruga socijalnih radnika.  
 
Edukacija će se bodovati od strane Hrvatske komore socijalnih radnika. 
 
Molimo zainteresirane sudionike s područja Zadra i  Osijeka da ispunjenu prijavnicu dostave 
na e-mail : husr@zg.t-com.hr najkasnije do 15.12.2016. godine kako bi planirati daljnje 
aktivnosti . 
 
Također pozivamo  sudionike s područja Zagreba   koji su  već iskazali svoj interes za 
ovu edukaciju da najkasnije do 09.12.2016. godine potvrde svoje sudjelovanje u  gore 
navedenom terminu. 
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti tajnici HUSR-a Lani  Pigarev  na telefon 
01/4550-757 ili 4550-758 ili mobitel  098  229 167 . 
 
S poštovanjem,                                                         
 
 
                                                                                    PREDSJEDNICA HUSR-a 
                                                                                    Štefica Karačić 
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