
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми : Социјална политика и социјални рад  
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Социјални рад у инклузији особа са инвалидитетом  

Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф др Лакићевић Д. Мира асистент: мр Видановић И. Војин 

Статус предмета: 

изборни Број ЕСПБ:3 

Услов: 
Циљ предмета 
Програм курса обухвата област деце и омладине са хендикепом са посебним акцентом на социјални рад у инклузији ове 
популације. Програм садржи објашњење самог појма инклузије и особа са инвалидитетом, као и других сродних термина. 
Посебно се елаборира ју узроци инвалидитета, превенција ове појаве, однос друштва према популацији инвалида, 
стандарди УН о заштити особа са инвалидитетом, као и димензије ове појаве и специфичне потребе особа са 
инвалидитетом. У фокусу посебног дела програма налази се, примена метода и техника социјалног рада у процесу раног 
откривања случајева, у фази третмана и социјалне инклузије особа са инвалидитетом.  
Исход предмета 
Исход овог курса треба да буде овладавање студената специфичним методама и техникама социјалног рада у социјалној 

инклузији особа са инвалидитетом у контексту Квебешке класификације, одн. програма тзв. настанка ситуације хендикепа. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 
Одређивање релевантних појмова, Класификација особа са инвалидитетом, Узроци и превенција инвалидитета, Заштита 

особа са инвалидитетом у документима међунар. Организација, Нормативно-правна заштита особа са инвалидитетом у 

Србији, Димензије популације особа са посебним потребама, Индивидуална и породична динамика особа са инвалидитетом, 

Специфичне потребе особа са инвалидитетом, Социјална интеграција особа са инвалидитетом, Методе и технике социјалног 

рада у раном откривању и дијагностици особа са инвал., Социјални рад у фази третмана, Социјални рад у институционалној 

заштити особа са инвалидитетом, Алтернативни облици социјалног рада у природном окружењу особа са инвалид.  
Литература  
а) основна Др Мира Лакићевић, 2006: Методе и технике социјалног рада III, Београд, ФПН, 

     стр.од 137 до 231 

      Пешић Владимир: Европска унија и особе са инвалидитетом, Фридрих Еберт Штифтунг,  
      Народна канцеларија председника Републике, Београд, 2006 
      Стратегија ЕУ за особе са инвалидитетом 2010-2020 (European Disability Strategy 2010-2020) 

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Сл.гласник РС број 36/09 
Закон о спречавању и дискриминацији особа са инвалидитетом, Сл.гласник РС бр. 33/06        

      Др Милорад Миловановић, 2000: Социјални рад са родитељима деце ометене у развоју, Београд,  
      Савез друштава МНРЛ, стр. 150 

б) допунска до 150 страна Др Цонка Николић,1997: Социологија хендикепираних, Београд, Дефектолошки факултет 
    Др Викторија Цуцић и сарадници, 2001: Инвалиди и окружење, Београд, Центар за проучавање алтернативе,  
Број часова активне наставе     Остали часови 
Предавања: Вежбе:  Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад:  

2 0       

Методе извођења наставе     

Предавање, вежбе, практичан рад у наставним базама по избору студента  

  Оцена знања (максимални број поена 100)   

Предиспитне обавезе   поена Завршни испит поена 
активност у току предавања    10 писмени испит   

практична настава    10 усмени испт 40 
колоквијум-и    40 ..........   

семинар-и         

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари   
Максимална дужна 1 страница А4 формата Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи 

предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да 

би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.  


