
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 са старима 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Дренка  Б.Вуковић,  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета 
Садржај курса прилагођен је потребама примене социјалног рада на специфичном подручју – раду са старима. Уводна разматрања 
тичу се демографских промена са становишта узрока, економских и социјалних последица и потребе осигурања ризика старости. 
Политика старости посматра се у контексту институционалног и законодавног оквира, активности владиног и цивилног сектора, 
стратегијских опредељења и децентрализације система. Посебан нагласак је на социјалној мрежи и пружању услуга, улогама 
социјалних радника, методама и техникама подршке и помоћи.Социјални рад са старима усмерен је на "посредовање" између 
клијената, њихових породица и шире заједнице у циљу проналажења адекватног решења, упознавања са законским оквиром који се 
тиче права, облика заштите и поступка у њиховом остваривању. Циљ је коришћење стечених знања у пракси рада са старима са 
специфичним задацима и методама (разговор, саветовање, подршка породице, различите форме социокултурне анимације, обезбеђење 
услуга неге и смештаја). 
Исход предмета  
Од студената се очекује постизање предвиђеног нивоа теоријских сазнања, могућност примене специфичних метода социјалног рада 
са старима, висок ниво креативности и иницијативе у решавању конкретних проблема, креирање и укључивања у програме и пројекте. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводно предавање о предмету, садржају, методама и начином реализације циљева курса, Демографско старење становништва – 
узроци, последице, ризици, социјалне консеквенце, Политика старења (улога државе, локалних органа, институција, програмска 
опредељења, стратегијски правци развоја, пракса), Социјална сигурност у старости (сиромаштво и социјална укљученост, активна 
старост, међугенерацијска солидарност,..), Садржај и облици подршке и помоћи старима (нормативни оквир, пракса између потреба и 
могућности, надлежност институција, програми заштите), Породични односи у старости (промене породичне структуре, 
традиционална породица, породична солидарност, феминизација, губитак партнера), Социјални рад са старима (помоћ у решавању 
проблема, социјални трансфери, пружање услуга, умрежавање у систем подршке, збрињавање, ...), Професионалне улоге социјалних 
радника (посредник, саветодавац, координатор, менаџер за бригу и заштиту, ...), Пружање услуга социјалног рада (програми 
превенције, припреме за старост, старење и пензионисање, групе за самопомоћ, студије за треће животно доба, ...), Социјални рад у 
превазилажењу тешкоћа и решавању проблема ( препознавање стања, саветовање, проналажење адекватних решења, социјални 
сервиси, институционална заштита,..), Самоорганизовање старих (подстицање иницијативе, удружења старих, масовни медији, 
разбијање предрасуда,...), Примери добре праксе (студије случаја, пројекти, програми,).
Литература  
а) основна 
Дренка Вуковић, (2000), Социјални рад са старима, у: Методе и технике социјалног рада ИИ, Факултет политичких наука, Београд, 
стр. 48-106. 
Никола Милосављевић, (1999), Геронтологија - старење и старост,"Олд Цоммерце", Нови Сад, стр. 113-164 
б) допунска 
Курт Wиттерстäттер, (2003), Созиологие фüр дие Алтенарбеит-Созиале геронтологие, Ламбертус, Фреибург им Бреигау, стр. 133- 223 
Новосадски хуманитарни центар (2005), У овим годинама. Партиципативно истраживање о животу старих људи у Србији: 
проблеми и могућа решења,  Нови Сад: Литостудио, Петар Манојловић (1996), Социјални рад и старост, Геронтолошко друштво 
Србије, Београд,,Законодавна регулатива, Примери добре праксе – пројекти, студије случаја 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, практичан рад, радионице, стручне расправе

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 30+30 ..........  
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. 



 
 


