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Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се сагледа сва комплексност два комплексна подручја социјалног рада, врло актуелна у 
нашем друштву, инклузије особа са инвалидитетом и социјалног рада у предузећу, одн. у развоју и заштити 
људских ресурса. Анализираће се, поред појмовно категоријалног система, све релевантне димензије феномена 
инклузије особа са инвалидитетом и развоја људских ресурса у предузећу са аспекта метода, техника и 
вештина које социјални радник треба да познаје и примењује у пракси у поменутим подручјима социјалног  
рада. 
 Исход предмета  
Исход овог курса треба да буде овладавање студената специфичним методама, вештинама и техникама 
социјалног рада у развоју и заштити људских ресурса у привреди, одн. у задовољавању општих, посебних и 
појединачних потреба запослених, као и у инклузији особа са инвалидитетом, њиховом оснаживању, 
препознавању потреба, остваривању права и развоју социјалне мреже и алтернативних облика друштвене 
заштите ове популације. 
Садржај предмета 
дређивање релевантних појмова. Садржај социјалне функције предузећа, њен настанак и развој у свету и у нас, 
заштита запослених у условима тржишне економије и транзиције, у документима међународних организација,  
у националним нормативним актима. Теоријске основе социјалног рада у предузећу, појам и предмет, 
карактеристике и циљеви, принципи и фактори. Социјални рад у остваривању социјалне функиције предузећа, 
Методе и технике социјалног рада у задовољавнају општих, посебних и појадиначних потреба радника. 
Подручје соц. рада у инклузији ОСИ анализираће се са аспекта узрока и последица инвалидности, Квебешке 
класификације, друштвених претпоставки инклузије, проблема у пракси и примера добре праксе из земаља ЕУ, 
као и примене социјалног рада у раном откривању случајева, фази третмана и укључивања ове популације у 
друштвену заједницу. 

 Литература  
Основна: 
1. Др Мира Лакићевић, 2012: Социјална интеграција особа са инвалидитетом, Факултет политичких 
наука и Чигоја штампа, Београд,  од стр. 11 до 229. 
2. Др Мира Лакићевић, 2013: Развој и заштита људских ресурса у предузећу, Чигоја штампа и ФПН, 
Београд, стр. од 11 до 134; 157-209 
Допунска: 
1. Др Милорад Миловановић, 2000: Социјални рад са родитељима деце ометене у развоју, Београд, Савез 
друштава МНРЛ, стр. 150 
2. Др Мира Лакићевић, 2012: Претпоставке активне социјалне политике и инклузија особа са 
инвалидитетом у Србији, у Зборнику Д. Вуковић (ур.) и Н.Перишић (ур.) Ризици и изазови социјалних 
реформи, Београд, ФПН, стр. 96-112 
Др Данило Ж. Марковић, 1989: Социологија заштите на раду, Београд, Књижевне новине. 

Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања 
2 

вежбе 
 

Други облици наставе Студијско истраживачки рад 
2 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит 100 поена 
Активности у току предавања 10 pismeni ispit  
Практична настава  Усмени испит 40 
Колоквијуми 40 ..........  
семинари 10   

 


