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УВОД
Подаци показују да је у Србији свака друга жена претрпела
психичко, а свака трећа жена физичко насиље од стране партнера.
Веома важан аспект у решавању овог проблема је што јача
међусобна сарадња државних институција, организација социјалне заштите
и невладиних организација које се баве питањем пружања

подршке

жртвама насиља у породици.
Једна од главних карика у ланцу институција социјалне заштите која
даје свој велики допринос у сузбијању породичног насиља је Сигурна кућа
Ниш, чије је постојање у савременом друштву нажалост неопходно.
У Сигурној кући је у току 2018.године на смештају било укупно 99
корисника, односно 44 жена и 55 деце.

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ
Свакодневни рад установе подразумева заштиту и збрињавање
жртава породичног насиља, али и пружање психо-социјалне помоћи у
циљу:
- уклањања психолошких последица насиња,
- повећања базичне психолошке сигурности,
- овладавања стресом изазваним искуством насиља у породици и
- подизања нивоа личне компетенције.
Смештајем штићенице у установу најпре се започиње рад на
санирању акутне стресне ситуације , а потом се свакодневно обављају
индивидуални саветодавни разговори са циљем ублажавања и санирања
последица претрпљеног насиља. Индивидуалном психолошком раду

претходи примена батерије психолошких тестова на основу којих се врши
процена у ком ће смеру ићи саветодавни рад.
У оквиру радно - окупационе терапије, штићенице учествују у
различитим едукативно - креативним радионицама, које за циљ имају
између осталог и препознавање сопствених неоткривених потенцијала и
креативности. Уједно, на тим радионицама се обрађују теме путем којих
се ради на њиховој родитељској компетенцији, вештинама комуникације,
али и осталим областима за које су показале интересовање.

ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ

Осим редовним активностима, установа Сигурна кућа је и током
2018. године радила на проширењу својих делатности, и то кроз:
- пружање

услуга

телефонског

саветовања

и

интернет

саветовалишта за све жене жртве насиља које се јављају за помоћ,
а које се не налазе на смештају у Сигурној кући,
- рад на превенцији и подизању свести о проблему насиља у
породици,
- омогућавање додатне едукације штићеница установе са циљем
њиховог економског оснаживања,
- пројектне активности, залагајући се да обезбеди што боље услове
за штићенице које се налазе на смештају у нашој установи.

Рад на превенцији и подизању свести о проблему насиља у
породици

Током 2018. године, установа Сигурна кућа је преузела бројне
активности како би допринела превенцији насиља у породици, као и
подизању свести грађана о овом проблему:
- Завршено је истраживање које је Сигурна кућа спровела на тему
„Квалитет брачних односа“. Циљ овог истраживања био је
мотивисање

и оснаживање брачних парова у њиховом

међусобном односу, допринос у стварању што успешнијих и
стабилнијих бракова,

као и мотивација за саветодавни рад са

стручним лицима у ситуацијама конфликата и неспоразума у
брачним односима. У вези са тим одржан је округли сто у „Media
& Reform centru“ на коме су јавности презентовани резултати
истраживања које је Сигурна кућа спровела са грађанима Ниша.
Циљ овог округлог стола између осталог био је указивање значаја
квалитета брачних односа, како на саме партнере, тако и

на

читаву породицу, јер циљ установе између осталог је рад на
функционалним породицама.
- Поводом 18. маја - Дана сећања на убијене жене жртве насиља,
организован је и одржан перформанс под називом „Жена значи
живот“ на Тргу Краља Милана, коме је присуствовао велики број
грађана. Циљ одржаног перформанса био је указивање на
опасности које са собом породично насиље може да произведе,
али и буђење свести, као и препознавање и пријављивање насиља
пре него што буде касно.

- Са циљем сензибилисања и информисања младих особа о свим
облицима насиља, као и облицима заштите, Сигурна кућа је
припремила циклус предавања на тему „Насилне везе су безвезе“.
Планира се одржавање предавања у средњим школама у Нишу, а
све то како би се радило на превенцији насиља у партнерским
везама младих. Да би се започело са реализацијом предавања,
чека се одобрење Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, коме је послата молба за сагласност.
- Са циљем подизања нивоа осетљивости грађана на проблем
насиља у породици, Сигурна кућа је припремила и спровела
конкурс под називом „Оно што не знаш о мени“. На конкурс су
сви заинтересовани грађани имали прилику да изразе своје
ставове, осећања, запажања на тему насиља у породици кроз
литерарни рад или поезију, а радове је прегледао стручни жири.
Бројне су и трибине, округли столови, конференције које је Сигурна
кућа организовала и на којима је учествовала:
- Учешће на трибини „Јачи од тишине – Зауставимо насиље у
породици“, у организацији ГО Палилула.
- Учешће

на

јавној

расправи

о

нацрту

Закона

о

родној

равноправности одржаној у Скупштини Града Ниша.
- Учешће на Округлом столу под називом

,,Примена закона о

спречавању насиља у породици у пракси - годину дана касније“,
организованом од стране Вишег суда у Нишу.
- Учешће на националном конгресу под називом „Насиље у
породици

-

мултидисциплинарни

приступ“

одржаном

на

Медицинском факултету у Нишу, а у организацији Клинике за
психијатрију и Клиничког центра Ниш.

- Поводом почетка обележавања Међународних дана борбе против
насиља над женама, Сигурна кућа је организовала трибину под
називом „Оно што не знаш о мени“ у сали Скупштине Града
Ниша. На трибини су проглашени и резултати истоименог
конкурса, а за најбоље радове обезбеђене су књиге, цвеће и
захвалнице.
- Учешће на трибини под називом ,, Јачи од тишине - зауставимо
насиље у породици“, у организацији Женске одборничке мреже и
Комисије за родну равноправност Градске Општине Палилула, а
поводом Међународних дана борбе против насиља над женама.
- Осим поменутих трибина, Сигурна кућа узела је учешће

на

бројним трибинима које су организоване у нашем граду поводом
Међународне кампање „16 дана активизма у борби против насиља
над женама“, а неке од њих су ,,Последице насиља у породици“,
„Не трпи! Пријави насиље!“, „Зашто 16 дана активизма?“, „Хоћу
да знаш...“ итд.
Такође, Сигурна кућа је узела учешће у обележавању Међународне
кампање „16 дана активизма против насиља над женама“, организованој од
стране Координационог тела за родну равноправност, у Народном музеју у
Београду.
Након свих спроведених активности, директорки Сигурне куће
уручена је захвалница за подршку у реализацији „Стратегије за
унапређење родне равноправности“
Палилула.

од стране

Градске Општине

Економско оснаживање штићеница

Економска независност је једна од битних ствари у процесу
организовања

даљег

живота

наших

штићеница

након

напуштања

насилника. У вези са тим, била су бројна залагања да нашим штићеницама
омогућимо додатне едукације, као и да

успоставимо сарадњу са

институцијама које им такође могу помоћи у економском пснаживању:
- Присуствовање директорке Сигурне куће састанцима у Влади
Републике Србије и подржавање иницијативе коју је покренуло
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на
челу потпреседницом Владе Републике Србије и министарком
проф. др Зораном Михајловић, а у вези са организовањем и
пружањем стручне помоћи и подршке корисницама Сигурних
кућа како би се по напуштању Сигурне куће укључиле у редовне
активности и лакше пронашле запослење.
- Потписивање Протокола о сарадњи са Регионалном привредном
комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа
којик

је предвиђено учешће и помоћ Коморе женама које су

жртве насиља - штићеницама Сигурне куће, да кроз различите
програме едукација и преквалификације стекну нова знања и
вештине, а самим тим могућност да преко Националне службе за
запошљавање нађу запослење.
- Са циљем подстицања женског предузетништва за штићенице
наше установе организована је и одржана едукација за пустовање
вуне.
- Одржан је семинар на тему „Увод у предузетништво“, од стране
Удружења

рачуновођа

и

ревизора

јужне

Србије.

Након

реализованог семинара, штићенице су добиле сертификате о
успешно завршеној обуци.
- На предлог Нишавског управног округа, а сходно потребама
економског оснаживања жена на подручју Нишавског округа, а
нарочито жена жртава породичног насиља и самохраних мајки,
представница Сигурне куће присуствовала је

првом састанку

мреже женских удружења кластера и предузетница куће кластера
на тему „Женско предузетништво – могућности и потребе“.
- Присуство директорке Сигурне куће панел дискусији на тему
„Женско предузетништво у функцији развоја јужне Србије“,
организованој поводом Европске недеље предузетништва, у
Официрском дому у Нишу.

Пројектне активности и донације

Као и током претходних година, установа Сигурна кућа се и током
2018. године залагала да додатно обезбеди средства како би на тај начин
створила што боље услове за своје штићенице, те смо са тим циљем
аплицирали са више пројеката.
Током 2018. године реализован је пројекат под називом „Топлина
уточишта“, одобрен од стране Компаније Нафтне индустрије Србије, у
оквиру програма „Заједници заједно“. На овај начин Сигурна кућа је
заменила старе прозоре на целом објекту новом ПВЦ столаријом и на тај
начин обезбедила енергетски ефикаснији простор за штићенице установе.
Током 2018. године, осим бављења пројектним активностима
Сигурна кућа је упутила бројне захтеве и молбе за донације, којима је

успела да од стране друштвено одговорних компанија штићеницама
установе обезбеди гардеробу, школски прибор, слаткише за децу,
новогодишње пакетиће итд.

ЕДУКАЦИЈА СТРУЧНИХ РАДНИКА

Стручни тим Сигурне куће је током протекле године похађао бројне
едукације и семинаре, пре свега ради пружања што квалитетнијих услуга
штићеницама Сигурне куће, али и у циљу прикупљања неопходних бодова
за обнављање лиценце за рад у социјалној заштити:
- програм

стручног

усавршавања

из

области

„Емоционалне

писмености“ организован од стране Психополис института са циљем
стицања знања и вештина потребних за самостално планирање и
извођење Искуственог тренинга емоционалне писмености

на

одабраној циљној групи – односно са женама које су претрпеле
насиље у породици. Након успешно завршене едукације, два стручна
радника установе постали су сертификовани тренери емоционалне
писмености, што је од великог значаја за стручни рад са
штићеницама установе.
- конференција под називом „Унапређење рада у делатности социјалне
заштите“.
- конференција под називом „Нови облици виктимизације: Изазови за
виктимолошку

теорију

и

праксу“,

организованој

Виктимолошког друштва Србије, у Београду.

од

стране

- Међународном конгресу под називом „Социјална политика у Србији
на раскршћу векова“, у организацији Високе школе социјалног рада
и Коморе социјалне заштите, у Београду.

