
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 и болести зависности 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  доцент др. Настасић Петар 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета 
Студенти добијају знања из проблематике болести зависности. Информишу се о психоактивним субстанцијама и њиховом дејству, 
узроцима и развоју болести зависности као и ризичним и протективним факторима. Изучавају се    поједине  болести зависности и 
њихове последице по човека, институцију породице, радно и шире окружење. Посебно се разматра институција зависничке породице, 
измењене комуникације, релације и улоге.   Презентира се савремен концепт третмана болести звисности који подразумева у свим 
својим фазама  учешће мултидисциплинарног тима где је активно укључен социјални радник. 
Исход предмета  
Стицање знања из области болести зависности и  практичног делања.. Студенти су обучени за  рад у превенцији, третману, 
рехабилитацији и сузбијању болести зависности. Оспособљени су да благовремено детектују проблем у радној средини и мотивишу на 
третман, а по третману прате  рехабилитацију и ресоцијлизацију . Оспособљени су  за  едукативни рад, фаворизовнајем здравих стилова 
живота и  превентивно делују, посебно у институцијама које су  повезане са проблемататиком рада са ризичном популацијом. Развили 
су комуникативне способности вештине и спретности у употреби знања у области болести зависности. Прате и примењују новине у 
струци. У стању су да о резултатима свога рада обавештавају стручну и ширу јавност
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови и дефиниције према X Међународној класификацији, Узроци настанка болести зависности, заштитини и ризични 
фактори, Врсте психоактивних супстанцији и дејство на организам , Наркоманије,  развој зависности и последице, Алкохолизам, развој 
и последице, Здрава породица и породица зависника, Лечење болести зависности - модели и савремени приступ-основна начела, 
циљеви и методологија, Улога социјалног радника у иницијалној фази лечења. Мотивација и саветодавни рад. Шта треба да садржи 
анамнеза социјалног радника, Основни принципи  социјалног рада у групи, Породична терапија болести зависности, Личност 
терапеута, Рехабилитација и ресоцијализација зависника . Превенција болести зависности, Службе које се баве болестима зависности.
Литература  
 основна 

1. Зборник Болести зависности, Завод за болести зависности Београд, 2004.  
2. Проф др Јован Букелић: Дроге у школским клупи, ИИИ допуњено издање, Издавач ИП „Веларта“,Београд ,2002.  
3. Приредиће се  хрестоматија текстова страних аутора. 

допунска 
1. Димитријевић Иван:Алкохолизам младих, НИНА ПРЕСС, Београд 1992. 
2. Трбић Вера:Породица алкохоличара Задужбина Андрејевић, Београд 2001. 
3. Др Драгослав Николић: Болести зависности, Социјална мисао, Београд, 2000.  
4. Зоран Станковић  и Дејан Беговић: Алкохолизам од прве до последње чаше, Креативни центар Београд, 1995. 
5. Бруно Бисио : Психа и дрога, „Огњен Прица“Загреб, 1977. 

Наркоманија и кривична одговорност. Издавач:Српско удружење за кривично право. Београд, 2000. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, радионице 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 25+25 ..........  
семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
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. 



 
 


