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Услов:  
Циљ предмета:  
Стицање знања о теоријско методолошким основама социјалног рада у заједници и практичним вештинама за 
идентификацију потреба, организовање примарних и секундарних мрежа помоћи и подршке, планирање социјалних 
услуга.    
Исход предмета  
Разумевање различитих процеса у заједници који уичу на карактер и интезитет људских потреба, овладавање основним 
практичним вештинама потребним за идентификацију и планирање услуга у заједници 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и конститутивни елеметни локалне заједнице локалне заједнице; Типологија локалних заједница; Социјалне 
функције заједница; Утицај еколошко системских теорија на настанак социјалног рада у заједници; Радикалне теорије; 
Антидискриминативне и Антипотчињавајуће перспективе; Концепције социјалног развоја и теорије цивилног; 
Акциона истраживања; Појам и предмет социјалног рада у заједници; Заблуде и упрошћавања социјалног рада у 
заједници; Модели социјалног рада у заједници (Модел заштите у заједници и Модел развоја заједнице), Модели 
социјалног рада у заједници (Модел социјалног планирања у заједници, Модел социјалне/политичке акције у 
заједници, Модел едукације у заједници; Фазе социјалног рада у заједници 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама се кроз рад у малим и дискусионим групамаутврђује и проширује наставно градиво. Кроз студијски 
истраживачки рад студенти ће идентификовати потребе грађана и ресурсе у кокретној локалној заједници и 
предложити мере/активности за њихово задовољавање. 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: Панел предвања, рад у малим и дикусионим групама, истраживачки рад 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писани испит 40 
практична настава 5 усмени испт  
колоквијум-и 30 ..........  
Истраживачки рад 20   

 


