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Ред. 
бр. 

Назив програма/ 
решење 

Трајање Циљна група Садржај Организација  
која подржава 

програм 

Аутори  

1. 

 

 

 

Програм Y – млади – 

Иновативни приступ у 

превенцији родно 

заснованог насиља и 

промоцији здравих 

животних стилова младића 

и девојака 
Решење бр. 151-00-00007/2016-

06, од 14.10.2016. године 

24 (двадесет  и 

четири) сата  

24 бода 

Наставници и 

стручни 

сарадници у 

средњим школама 

Унапређивање знања о 

превенцији родно 

заснованог насиља и 

промоција здравих 

стилова живота;веза 

школе и осталих 

система ради 

превенције насиља, 

поштовања родне 

равноправности, 

превенција 

злоупотребе ПАС и 

очување здравља 

младих 

CARE 

International 

Центар Е8 

Омладински 

едукативни клуб 

Синергија 

(реализација на 

подручју АП 

Косово и 

Метохија) 

CARE 

International 

Центар Е8 

2. Програм превенције насиља 

Здрави избори за децу – Ниво 2 

– напредни ниво 

Решење бр. 601-00-00069-

1/2016-03, од 07.11.2016. 

године  

24 (двадесет  и 

четири) сата  

24 бода 

Васпитачи, 

наставници и 

стручни 

сарадници у ПУ, 

ОШ и СШ 

Програм развија 

компетенције за 

подршку развоју 

личности детета и 

ученика; стицање  

знања и вештина за рад 

са децом и женама које 

су изложене насиљу 

унутар породице. 

Унапређивање знања и 

вештина у креирању и 

спровођењу 

превентивних 

ИНЦЕСТ 

ТРАУМА 

ЦЕНТАР 

ИНЦЕСТ 

ТРАУМА 

ЦЕНТАР 



активности. 

3. Родно условљено насиље из 

угла деце и одраслих који су 

преживели трауму – Ниво 1 – 

основни ниво 

Решење бр. 601-00-00069/2016-

03, од 07.11.2016. године 

24 (двадесет  и 

четири) сата  

24 бода 

Васпитачи, 

наставници и 

стручни 

сарадници у ПУ, 

ОШ и СШ 

Програм развија 

компетенције за 

подршку развоју 

личности детета и 

ученика; стицање  

знања и вештина за рад 

са децом и женама које 

су изложене насиљу 

унутар породице. 

 унапређивање знања 

за заступање и 

припрему 

професионалног 

мишљења за потребе 

суда. 

ИНЦЕСТ 

ТРАУМА 

ЦЕНТАР 

ИНЦЕСТ 

ТРАУМА 

ЦЕНТАР 

4. Приступ здравствено 

безбедној води за пиће и 

санитарно-хигијенским 

условима 

Решење бр. 150-00-00015/2016-

03, од 08.11.2016. године 

 

8 (осам) сати – 8 

бодова 

Наставници и 

стручни 

сарадници у 

основним 

школама. 

Оспособљавање за 

сагледавање 

санитарно-хигијенских 

ризика везаних за 

безбедност воде за 

пиће; безбедно 

управљање процесом 

обезбеђивања 

здравствено исправне 

воде за пиће 

Регионална 

агенција за 

економски развој 

Шумадије и 

Поморавља 

Регионална 

агенција за 

економски развој 

Шумадије и 

Поморавља 

5. Сарадњом до знања 

Решење бр. 601-00-00180/2016-

03, од 08.11.2016. године 

 

24 (двадесет  и 

четири) сата  

24 бода 

Наставници 

предметне 

наставе и стручни 

сарадници у 

основним и 

средњим школама 

Развој међупредметних 

компетенција; 

унапређивање 

планирања и 

кооперативног рада и 

мотивације за учење 

интеграцијом садржаја 

из различитих 

предмета  

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

 


