
Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 

Назив предмета: РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ РАДА КАО ПРОФЕСИЈЕ 

Наставник : Владимир М. Илић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема  

Циљ предмета: Предмет има за циљ да упозна студенте са основним теоријским и методолошким 

принципима социјалног рада као научне дисциплине и професије и да им омогући да разумеју улогу коју 

социјални радник, у контексту сродних професија, има у решавању социјалних проблема. Предмет је 

концпиран тако да омогући студентима разумевање основних елемената правног и друштвено-

економског оквира у којем се одвија социјални рад, као и да разумеју изазове које пред социјалног 

радника постављају феномени савременог друштва као што су глобализација, миграције и мобилност 

капитала и радне снаге. 

Исход предмета:  По завршетку курса, студенти ће бити оспособљени да критички анализирају улогу 

социјалног рада и принципа социјалне правде, како из историјске перспективе, тако и са становишта 

савременог (глобалног и глобализованог) друштва; разумеће теоријске и методолошке основе социјалног 

рада као научне дисциплине и као друштвене праксе; познаваће врсте и обиме социјалних потреба у 

друштву, основне елементе социјалне политике, као и   основне елементе правног оквира релевантног за 

социјални рад. 

Садржај предмета 

1. Увод у социјални рад : социјална заштита - прошлост и садашњост (преглед историјског контекста 

социјалне заштите, како прошлост обликује данашње потребе социјалне заштите у савременом друштву, 

и какви су ставови према људима у невољи). 

2. Социјални рад и сродне професије - фактори поремећаја у функционисању друштва,  разумевање 

структуре прилика и шанси,  различите улоге и функције социјалних радника,  знања и вештине, 

вредности и етика професије. 

3. Системска/еколошка перспектива - кратки преглед концептуалних/теоријско-методолошких концепата 

које социјални радници користе како би разумели и интерпретирали друштвене проблеме. 

4. Различитост и социјална правда - принципи социјалне и економске правде, утицај етничке 

припадности, класе, рода и сексуалне орјентације на статус појединаца и група,  изазови за постизање 

социјалне правде у савременој економији.  

5. Социјални радник у пракси  - социјални рад са појединцима, породицама и групама,  улога социјалних 

радника у заједници, социјално истраживање и евалуација истраживања, анализа социјалне политике. 

6. Потребе деце, младих и породица - врсте и обим проблема који могу имати утицај на децу и породице, 

утицај културе и полних/родних разлика на функционисање породице, четири типа злостављања детета. 

7. Колоквијум 

8. Сиромаштво и социјална помоћ - различити теоријски концепти сиромаштва, стратегије за решавање 

проблема сиромаштва. 

9. Ментално здравље, болести зависности и сметње у развоју  - категоризација менталних проблема, 

друштвена перцепција алкохолизма и зависности од дрога, рад са особама ометеним у развоју. 

10. Рад са старима - теорије старења; адаптација у каснијем животном добу; улога социјалног радника у 

пружању помоћи старијим особама са проблемима недостатка прихода, одговарајуће здравствене 

заштите, злостављања и занемаривања. 

11. Кривично право - улога социјалних радника у систему кривичног правосуђа, помоћ у рехабилитацији 

преступника, улога у одговору на насиље у породици и сексуално злостављање, рад на терену. 

12. Здравство - улога социјалног радника у различитим контекстима пружања здравствених  услуга. 

Актуелна питања у реформи здравствене заштите и пружања услуга.  

13. Социјални рад у контексту глобализације друштва - промена природе посла и радног места, промена 

демографске радне снаге, изазови глобализације у социјалном раду, проблем избеглица и азиланата. 

14. Професионални изазови у социјалном раду - емпатија у раду са социјалним случајевима, брига о 

другима и брига о себи, праксе самозаштите у социјалном раду. 

15. Припрема за испит. 
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(одабрана поглавља) 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава уз практичне примере. Интеракцијски рад са студентима 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

колоквијуми 30 усмени испит 10 

семинари 10   

 


