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Циљ предмета 
Први део курса (1. – 6. предавања) сачињавају предавања о теоријским аспектима и приступима у социјалном раду 
са старима. Они се односе на упознавање са законским оквиром који се односи на права, облике заштите и 
поступке у њиховом остваривању, као и што се разматрају недостаци постојећих системских решења. 
Истовремено, сагледавају се основне теоријске претпоставке системског приступа у раду са старима, у сврху 
холистичког приступа овој проблематици. Други део курса (7. – 14. предавања) односи се на сазнања која су 
неопходна за стицање практичних вештина, тј. компетенција за рад у пракси социјалног рада са старима. У 
питању су проблеми са којима се суочавају професионалци у раду са старима, између осталог и услед потребе за 
“посредовањем” између клијената, њихових породица и шире заједнице, али и етичка, морална и финансијска 
ограничења у њиховом раду. 
Исход предмета  
Студенти треба да овладају стеченим знањима у циљу њихове примене у пракси рада са старима, и то 
овладавањем различитих метода (разговор, саветовање, подршка породица, различите форме социокултурне 
анимације, обезбеђење услуга неге и смештаја), у сврху оснаживања својих корисника и активног супротстављања 
дискриминацији старих у друштву. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Старење популације, концепт активног старења; Старост и сиромаштво; Стари у националном систему социјалне 
сигурности – институционални и ваинституционални облици подршке; Процена постојећих механизама заштите 
старих у Србији; Принципи дуготрајне заштите старих – потребе и перспективе палијативне неге; Системски 
приступ у раду са старима – теоријски аспекти; Проблемски оквир старења у Србији - главни изазови; 
Специфичности техника социјалног рада са старима у институцијама; Психосоцијални приоритети у раду са 
старима - комуникација са старима, контакт са старима, сећања, кризе, ...; Примена принципа процене у 
социјалном раду са старима – случајеви забринутости, жалости, умирања; Деменција и псеудодеменција; 
Могућности унапређења социјалног рада са старима – искуства других 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
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Други облици наставе: Студијски истраживачки 
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Методе извођења наставе: Predavanja i radionice 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    

 


