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Садржај: 

Увод 

Основна делатност 

Додатне активности  

- Рад са жртвама насиља које се не налазе на смештају у 

установи 

- Рад на превенцији и подизању свести о проблему насиља 

у породици 

- Економско оснаживање штићеница 

- Пројектне активности и донације 

Сарадња са другим институцијама и организацијама 

Учествовање и присуствовање на конференцијама и 

едукацијама  

Финансијски извештај 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

УВОД 

 

У Сигурној кући за жене и децу жртве породичног насиља у 2019.  

године на смештају је било укупно 102 корисника, од чега 45 жена и 57оро 

деце. Упоређујући ову бројку са претходним годинама долазимо до 

чињенице да је тај број нешто мањи, што се може повезати са позитивним 

резултатима које нови Закон о спречавању насиља у породици даје. 

 Сигурна кућа је у 2019. години своју редовну делатност допунила 

као и претходних година многим новим активностима, које се односе како 

на сам рад са корисницама установе, тако и на превентивни рад са 

грађанима Ниша. Такође, наставио се рад са пројектним активностима  

захваљујући којима је у овој години установа значајно изменила како 

спољашњи, тако и унутрашњи изглед, те је основни закључак да  је 2019. 

година за установу Сигурну кућу за жене и децу жртве породичног насиља 

била веома радна и успешна и да је остварено пуно, како на оснаживању 

жена жртава насиља које бораве у установи, тако и на превенцији и 

подизању свести грађана у борби против насиља у породици. Такође, 

створен је нови ентеријер и екстеријер установе, а све у циљу 

обезбеђивања што бољих услова за кориснице које је тешка животна 

ситуација довела у ову установу.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Свакодневни рад установе Сигурна кућа подразумевао је  заштиту и 

збрињавање жена и деце жртава породичног насиља, старање о њиховој 

безбедности, као и пружање психо-социјалне помоћи и подршке у процесу 

изласка из насиља. 

 

Смештајем корсница у установу најпре се радило на санирању 

акутне стресне ситуације, док су даљи индивидуални саветодавни 

разговори били усмерени на  ублажавање и санирање последица 

претрпљеног насиља, повећање базичне психолошке сигурности и 

самопоуздања, подизање нивоа личне компетенције, као и на проналазак 

алтернатива и опција за самосталан живот без изложености насиљу у 

породици. 

Кориснице су такође биле укључене и у радно – окупациону 

терапију, као и у различите видове радионичарског рада (едукативне, 

креастивне и мотивационе радионице). Едукативне радионице које смо 

организовали за кориснице укључивале су радионице на тему Асертивне 

комуникације,  Емоционалне писмености, радионице на тему родитељства, 

партнерских односа као и друге теме за које су оне показале интересовање. 

Креативне радионице такође су биле усклађене са њиховим 

интересовањима, те су на њима овладале између осталог техником бојења 

стакла, декупаж техником, израдом накита и декоративних предмета итд.  

Мотивационе радионице подразумевле су  укључивање бивших корисница 

Сигурне куће у радионичарски рад,  како би пренеле своја лична искуства 

која се тичу претрпљеног насиља у породици и успешног опоравка након 

напуштања насилника. 

 



 
 

 
 

Што се тиче рада са децом жртвама породичног насиља, 

индивидуални рад имао је за циљ емоционално дистанцирање деце од 

последица претрпрљеног насиља, подизање самопоуздања и изграђивање 

позитивне слике о себи, као и рад са свим психичким тешкоћама које су 

произишле као последица насиља у породици. Такође, пружана им је 

помоћ у учењу и савладавању школског градива, а организоване су и 

различите едукативно – креативне радионице. За децу предшколског 

узраста, свакодневно су се организовале активности у играоници, док су 

деца старијег узраста своје слободно време проводила у информатичкој 

соби,  уз надзор стручних радника. 

 

ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Осим редовним активностима, установа Сигурна кућа је и током 

2019. године радила на проширењу својих делатности, и то кроз: 

- рад са жртвама насиља које се не налазе на смештају у установи, 

- рад на превенцији и подизању свести о проблему насиља у 

породици, 

- омогућавање додатне едукације  корисница установе са циљем 

њиховог економског оснаживања, 

- пројектне активности, залагајући се да обезбеди што боље услове 

за кориснице које се налазе на смештају у установи. 

 

 

 



 
 

 
 

Рад са жртвама насиља које се не налазе на смештају у 

установи 

 

Установа Сигурна кућа је и током претходне године пружала услуге 

телефонског саветовања за све грађане који су се јавили за помоћ, као и са 

услугом интернет саветовалишта, која обухвата саветодавну помоћ 

стручног тима установе  жртвама породичног насиља путем  е-mail-а.  

 

Рад на превенцији и подизању свести о проблему насиља у 

породици 

 

Током 2019. године, установа Сигурна кућа преузела je бројне 

активности како би допринела превенцији насиља у породици, као и 

подизању свести грађана о овом проблему: 

 

- Одржана је трибина под називом „Препознај насиље у 

партнерским односима“, намењена студентима Универзитета у 

Нишу,  са циљем сензибилисања и информисаности младих особа 

о свим облицима насиља, као и облицима заштите. 

 

- Поводом обележавања 18. маја - Дана сећања на убијене жене 

жртве насиља, установа Сигурна кућа организовала је Округли 

сто под називом „За оне којих нема“ у „Media i reform centru“. 

 



 
 

 
 

- Поводом почетка обележавања глобалне кампање 16 дана 

активизма у борби против насиља над женама,  одржана је 

трибина под називом  ,,Немој да ћутиш“.  Учешће на трибини  

имала је и Слађана Чабрић, вршилац дужности помоћника 

министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања -  

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту. 

 

- Поводом  25. новембра -  Међународног дана борбе против 

насиља над женама, установа Сигурна кућа организовала је  

уличну акцију под називом „Заустави, заштити, помози!“ испред 

ТЦ „Калча“. 

 

- На позив Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Сигурна кућа је учествовала на сајму ,,Једнаки".   Све 

време током тродневног трајања сајма приказиван је снимак 

перформанса под називом ,,Жена значи живот“ , а који је  Сигурна 

кућа организовала поводом Дана сећања на убијене жене жртве 

породичног насиља. Такође, изложени су ручни радова корисница 

установе настали током креативних радионица, а представници 

Сигурне куће имали су прилику и да посетиоце сајма упознају са  

радом установе излагањем на тему „Представљање услуга 

установе Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља – 

Ниш“.  

 

- Учествовање на трибини на тему „Девојчице, не невесте“. Циљ 

трибине био је сузбијање појаве дечијих бракова у ромској 

популацији. 



 
 

 
 

- Учешће директора установе као активног излагача током 

едукације на тему „Насиље у породици и вршњачко насиље међу 

школском децом и младима“, у организацији ГО Палилула. 

 

- Учешће представника установе на трибини под називом „Донеси 

одлуку – проговори“. 

 

Након сваке од наведених активности, директорка Сигурне куће 

гостовала је у медијима са циљем презентовања рада установе и подизања 

свести  грађана у борби против насиља у породици. 

 

Економско оснаживање корисница 

 

Економска зависност од партнера била је једна од кључних фактора 

због кога су кориснице Сигурне куће остајале у насилном партнерском 

односу. У тренутку пријема у установу већи број корисница је незапослен, 

а што се њиховог образовања тиче – углавно су имале завршено основно и 

средње образовање. Управо из овог разлога и током 2019. године, установа 

Сигурна кућа залагала се да успостави сарадњу са другим институцијама и 

организацијама како би се обезбедила финансијска средства да се 

кориснице упуте на едукације ради  додатног професионалног 

оспособљавања, као и како би оствариле контакт са  потенцијалним 

послодавцима и тиме лакше дошле до запослења: 

 

У вези са тим, организовали смо и одржали Хуманитарну модну 

ревију на којој је учествовало десетак српских текстилаца и модних 

брендова.  Ревија је окупила еминентне људе из јавних институција, 



 
 

 
 

академског сектора, пословне заједнице и медија, који су имали улогу 

манекена на ревији. Хуманитарна модна ревија имала је циљ  прикупљања 

донација за едукацију корисница Сигурне куће, након чега су наше 

кориснице похађале обуке при Народном универзитету у Нишу самостално 

одабирајући  занимања за која су показале највише склоности,  

 

Такође, редовно су и одржавани контакти са Националном службом 

за запошљавање, путем којих смо помагали нашим корисницама да нађу 

запослење. 

 

Пројектне активности и донације 

 

Као и током претходних година, установа Сигурна кућа се и  током 

2019.  године залагала да додатно обезбеди средства како би на тај начин 

створила што боље услове за своје кориснице. Управо из овог разлога 

установа је редовно пратила конкурсе домаћих и међународних донатора и 

аплицирала са више пројеката, од којих су  током 2019. године  одобрена и 

реализована два пројекта.  

 

Од стране Министарства правде одобрен је пројекат под називом  

„Оплеменимо Сигурну кућу“  . Пројектом је  уређен ентеријер установе, тј. 

обезбеђен је нов намештај и декоративни предмети: ормари, радни столови 

и столице за децу, слике, завесе итд. 

 

Од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре одобрен је пројекат „Срцем за жене“. Овим пројектом 



 
 

 
 

урађена је фасада установе комплетно је уређен унутрашњи простор 

установе и замењен је део столарије. 

 

Осим аплицирања пројектима, установа се редовно бавила и 

писањем и слањем захтева и молби за донацијама, те су током 2019. године  

обезбеђене донације од следећих друштвено одговорних компанија и 

институција:  „Delhaize Serbia“ (донација у виду намирница - кафе, 

слаткиша, воћа), „Sitel“ (донација у виду гардеробе, доњег веша, собних 

папуча и хигијенских средстава), Народна банка Србије (донација машине 

прање веша). Поводом Ускрса компаније  „YUMIS DOO“ и „SZR KIKI – 

KORE“, као и Удружење „Млади креативци – Растемо“ донирале су своје 

производе корисницама установе. 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ  

ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Сигурна кућа је и током претходне године настојала да  одржи и 

успостави сарадњу са бројним  државним институцијама, установама и 

невладиним организацијама које се у свом раду сусрећу са проблемом 

насиља у породици: 

 

- У организацији нишке Сигурне куће одржаван је  округли сто под 

називом „Улога Сигурних кућа у унапређењу положаја жртава 

породичног насиља“, са циљем размене искустава и примера добре 

праксе, представљања досадашњих активности и предлога за 



 
 

 
 

унапређење рада Сигурних кућа. Учесници округлог стола били су 

руководиоци Сигурних кућа у Републици Србији. 

 

- Представник Сигурне куће узео је активно учешће на састанку 

„Размена искуства о раду Сигурних кућа“, на коме су присуствовали 

представници свих Сигурних кућа у РС, а који је одржан уз подршку 

Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС.  

 

- Присуствовање представника установе регионалном састанку 

посвећеном успостављању дијалога са надлежним државним 

институцијама, организацијама цивилног друштва и независним 

телима о родно заснованој дискриминацији и насиљу, а у 

организацији Виктимолошког друштва Србије. 

 

- Присуствовање представника установе састанку са потпредседницом 

Владе РС и председницом Координационог тела за родну 

равноправност, проф. др Зораном Михајловић на тему 

„Унапређивање услуга Сигурних кућа у циљу подршке и помоћи 

жртвама породичног насиља“. 

 

- Присуствовање представника установе Конференцији под називом 

„Спречавање и искорењивање фемицида у Србији“. 

 

 

 

 



 
 

 
 

УЧЕСТВОВАЊЕ И ПРИСУСТВОВАЊЕ  

НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА И ЕДУКАЦИЈАМА 

 

У 2019. години представници Сигурне куће присуствовали су 

бројним семинарима и едукацијама: 

 

- „Унапређење рада за пружање услуга у области социјалне заштите“, 

- „Насиље у породици и реаговање актера у заштити жртава“,  

- „Рад са жртама родно базираног насиља“,  

- „Обезбеђивање законитог и ефикасног пословања у области 

социјалне заштите“. 

 

Такође, представници усанове учествовали су и на међународним 

конференцијама како би представили истраживачке радове које је ова 

установа спровела на тему насиља у породици: 

 

- На Десетој међународној јубиларној конференцији Виктимолошког 

друштва Србије са истраживачким радом на тему ,,Ставови грађана 

Ниша о насиљу над старијим особама“, 

 

- На Октобарским сусретима у социјалној заштити на тему ,,Улога 

Сигурне куће у заштити, збрињавању и психо-социјалној помоћи 

деци жртвама породичног насиља“. 
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