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Поштоване колегинице и колеге, у име уредништва и редак
ције хвала Вам на подршци коју сте нам пружили. Захваљујући ква
литету објављених радова, као и чињеници да је један од издавача
Институт за политичке студије, који има дугогодишње искуство у
објављивању часописа и кредибилитет међу нау чним институција
ма, наша Социјална политика је већ после првог броја, одлуком ма
тичног одбора Министарства просвете науке и технолошког развоја,
категорисана у часописе од нау чног значаја. За сада носи ознаку М53,
али не сумњамо да ћемо уз вашу помоћ, у скорије време успети да
остваримо виши степен категоризације. Да наша настојања имају и
утемељење сведочи чињеница да је за објављивање у овом броју вла
дало велико интересовање. На адресу редакције стигао је значајан
број квалитетних радова. На жалост, због ограниченог броја страна,
принуђени смо да публиковања неких од њих оставимо за наредне
бројеве.
Као што смо у претходном уводнику истак ли, жеља нам је да
часопис буде место сусрета „теорије и праксе“, иницијатор промена,
простор за критичка промишљања, размену домаћих и међународ
них искустава. Следећи ову мисију, основна тема броја посвећена је
Успостављању система квалитета у социјалној заштити.
У протек ла два месеца, Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, донело је неколико важних подзаконских аката.
Они се односе на стандардизацију услуга социјалне заштите, и ли
ценцирање стручних радника, као облика континуиране едукације
и начина за практичну примену етичких и вредносних принципа у
социјалном раду.
Идеја нам је да свакој тематској целини приступимо на свео
бухватан начин, са теоријских и практичних становишта. Услед тога
радови у области основне теме представљају комбинацију нау чних и
стручних радова.
Проф. др Мирослав Бркић у тексту „Процеси стандардизације
у социјалној заштити“, приказује основне карактеристике стандарда
у социјалној заштити, са становишта врсте, процеса њиховог уво
ђења у регулаторни систем, разлика између стандарда, процедура и
закона.
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Значајан број стандарда у социјалној заштити своја извори
шта има у етичким принципима и вредностима. Професија која за
циљ има пружање конкретне помоћи људима, суочава се са бројним
етичким захтевима, али и дилемама. Мр Андреа Пухалић анализира
утицај различитих филозофско-етичких теорија на професионалну
праксу и образовање за социјални рад.
Мр Биљана Зекавица, анализира и са практичних позиција об
јашњава импликације Правилника о ближим условима и стандарди
ма за пружање услуга социјалне заштите. Смат ра да примена Пра
вилника представља значајан корак у процесу увођења квалитета у
систем социјалне заштите, уређењу система и успостављању система
лиценцирања организација социјалне заштите.
У раду „Стручни послови у социјалној заштити“, Весна Миро
сављевић, специјалиста за породично правну и социјалну заштиту,
објашњава поступак лиценцирања стручних радника, услове и на
чин стицања, обнављања, привременог или трајног одузимања ли
ценце.
Следећи идеју да часопис буде простор за размену међународ
них и домаћих искустава, и у овом броју имамо радове еминентних
колега из иностранства. У делу Огледи и студије, Доц. др Сузана
Борнарова и Асис. мр Наташа Богоевска, упознају нас са проблеми
ма миг рације у Македонији. Посебну пажњу посвећују изазовима ко
ји се у тим процесима постављају пред систем социјалне заштите и
образовања.
У раду „Услови живота Рома у Србији и систем социјалне за
штите са фокусом на децу“, Марко Милановић и Марија Вучинић
анализирају услове живота у Ромским насељима и изазове са којима
се суочава систем социјалне заштите приликом подршке Ромима.
Асис. МА Драгана Станковић даје кратак приказ праваца и
изазова реформи социјалне политике у Кини, са фокусом на наста
лим променама у системима социјалне сигурности и социјалној за
штити.
У делу Осврти и прикази, Julia M. Watkins, извршни директор
Савета за образовање социјалних радника у држави Virginia (SAD),
приказује систем образовања социјалних радника у Америци, са на
гласком на основама наставних прог рама социјалног рада.
Милош Антонић сажето приказује радове објављене у Темат
ском зборнику „Кривичноправни положај и социјална заштита мало
летних преступника“
Поштоване колегинице и колеге, позивамо Вас да и даље обја
вљујете радове у нашем часопису и допринесете унапређењу његовог
квалитета. Радове за следећи број можете доставити најкасније до
20.11. 2013.
					
проф. др Мирослав Бркић
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ПРОЦЕСИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Сажетак
Увођење система квалитета био је један од кључних стра
тешких циљева реформе система социјалне заштите. Стратеги
јом развоја социјалне заштите1) било је предвиђено да се прописи
којим се дефинишу стандарди услуга и њихова имплементација
остваре до краја 2008. године. Услед различитих субјективних и
објективних околности, Правилник о ближим условима и стандар
дима за пружање услуга социјалне заштите донет је у мају 2013.
године. Тиме су испуњене формалне претпоставке за увођење си
стема квалитета. Практичне ће остварити тек онда када се стан
дарди, као захтеви који се постављају пред све пружаоце услуга
имплементирају у систем.
У овом раду приказују се основне карактеристике стандарда
у социјалној заштити, са становишта врсте, процеса њиховог уво
ђења у регулаторни систем, разлика између стандарда, процедура
и закона.
Кључне речи: структурални стандарди, функционални стандарди, услу
ге социјалне заштите, процедуре, контрола квалитета.

1. ПОЈАМ СТАНДАРДА
Стандардизација као средство за поређење, односно успоста
вљање реда у некој области, присутно је од самих почетака људске
цивилизације. Још су стари Египћани имали дефинисане димензи
је цигала, а стари Грци, опис поступака изградње стубова за хра
1) Стратегија развоја социјалне заштите у Републици Србији, Службени гласник РС, бр.
55/05, 71/05.
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мове. Са индустријском револуцијом, успостављају сe захтеви за
стандардизацијом одређених производа. У Пруској су 1877. године
израђене прве локомотиве истих димензија. Развијају се стандарди
и у другим областима - фабрике почињу да користе исте делове код
различитих производа (завртње, матице, клипове), услед чињени
це да су идентичних димензија, без обзира ко их производи. Кра
јем 19. века у великим предузећима оснивају се и први бирои за
стандардизацију, који прописују карактеристике одређених произ
вода, а почетком XX века у аутомобилској индустрији Хенри Форд
је повећао учинак потпуном стандардизацијом делова аутомобила.
Временом се стандардизације са поља производње проширује и на
услуге, са циљем да се успоставе јасни критеријуми и квалитет, ко
ји омогућава да корисници добијају уједначену услугу, независно
од тога ко је обезбеђује.
Реч стандард у најширем смислу означава нешто што је ти
пично, норму, образац, или правило. То је основна мера према којој
се одређују друге, захтев који се мора испунити. Њихова основна
сврха је да допринесу уједначавању и успостављању бољег ква
литета услуга и производа2). Стандарде увек неко прописује, те се
у том смислу говори о документу утврђеном консензусом и доне
том од признатог тела којим се за општу и вишекратну употребу
утврђују правила, смернице или карактеристике за активности или
њихове резултате ради постизања оптималног нивоа уређености
у одређеној области3). Стандардизација је скуп координираних ак
тивности које започињу усвајањем предлога за доношење стандар
да или сродног документа, а завршавају се доношењем акта којим
се проглашава да је стандард или сродни документ донет.4)
Имајући све у виду стандарди се могу дефинисати као: ''до
кументовани договори који садрже техничке спецификације или
друге прецизне критеријуме који се конзистентно користе као
правила, смернице или дефиниције карактеристика у циљу обез
беђења да производи, процеси или услуге одговарају својој намени''
(ИСО 9000)5).
2) Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Развој локалних услуга социјалне заштите, Про
грам Уједињених Нација за развој (UNDP), Београд, 2007, стр. 20.
3) Закон о стандардизацији, члан 3.став 2, Службени гласник РС, 36/2009.
4) Закон о стандардизацији, члан 3.став 9, Службени гласник РС, 36/2009.
5) Quality Mаnаgement Priciples, International Organization for Standardization, htpp://www.
iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html
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2. ВРСТЕ СТАНДАРДА
Генерално, стандарди се се деле на минималне (основне) и
високе (изванредне).
Минимални стандарди представљају основни квалитет који
се мора обезбедити. Означавају доњу границу испод које се не сме
ићи. Они су:
–– применљиви за широк спектар услуга;
–– регулишу рад служби;
–– омогућавају самопроцену рада професионалаца;
–– основа за обуку стручних радника;
–– орјентација корисницима шта могу очекивати од услуга6).
Стандарди високог (изванредног) квалитета развијају се
из »најбоље праксе«. Поред мимималног (основног), садрже и
виши ниво квалитета. Представљају основ за вишу цену услуге.
Прелазак из минималних у некадашње стандарде високог квалите
та један је од најбољих показатеља развоја услуга, у смислу да су
подложни мењању и континуираном унапређењу7). За 10, 15 или
20 година много тога се мења у квалитету живота, доступности
различитих техничко-технолошких средстава. У том контексту и
стандарде треба унапређивати, оно што је био високи пре 5 или 10
година треба да прерасте у основни. У супротном више није реч о
основним стандардима, јер су ван контекста времена и самим тим
не обезбеђују минимални квалитет.
У социјалној заштити стандарди се обично операционализу
ју кроз функционалне и структуралне стандарде
Функционални стандарди представљају основне захтеве
стручног поступка и одређују његове вредносне, квантитативне и
квалитативне димензије.
„Процену врши стручни радник, уз највеће могуће учешће
корисника, по потреби и законског заступника или друге значајне
особе за корисника“ (члан 13. став 2. Правилника о ближим усло
вима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите).  
“Процена започиње непосредно након пријема и завршава
се у року од 10 дана“ (члан 13. став 3).
„Индивидуални план услуге сачињава се до10 дана након
окончања процене“ (члан 16. став 2).
6) Ibid, стр. 21.
7) Мирослав Бркић, „Стандарди услуга у социјалној заштити“, Социјална мисао – Часо
пис за теорију и критику социјалних идеја и пракси, Београд, 2008, 57 (1), стр. 89.
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Стандарди структуре се односе на инфраструктурне, ка
дровске и организационе аспекте службе. Под инфраструктурним
аспектима подразумевају се услови везани за локацију, простор
ну функционалност, опремљеност. Људски ресурси се односе на
структуру и број запослених стручних радника, стручних сарадни
ка и сарадника. Организациони аспекти усмерени су ка стварању
ефикасних и економичних облика управљања, базираних на тран
спарентном и планском приступу.
Минимални број стручних радника и сарадника непосредно
ангажованих у раду са корисницима смештаја у прихватилиште,
одређује се на следећи начин:
1) за жртве злостављања, занемаривања и насиља у поро
дици; жртве трговине људима; децу у скитњи и кризним
ситуацијама – пет стручних радника и два сарадника за
капацитет до 10 корисника, а један стручни радник на
сваких додатних пет корисника, односно један сарадник
на сваких додатних 10 корисника;
2) за малолетне странце – три стручна радника за капаци
тет до 15 корисника, а један стручни радник на сваких
додатних пет корисника;
3) за одрасле бескућнике и просјаке – два стручна радника
и пет сарадника за капацитет до 10 корисника, а један са
радник на сваких додатних пет корисника, односно један
стручни радник на сваких додатних 10 корисника (члан
59. став 1.. тачке 1. 2. и 3. Правилник о ближим условима
и стандардима за пружање услуга социјалне заштите).
Сврха стандарда је одржање или унапређење квалитета
услуга. У социјалној заштити квалитет се може дефинисати као
”степен способности система или службе за решавање социјалних
потреба, што подразумева усклађеност жељених циљева и распо
ложивих могућности у оквиру актуелног друштвеног контекста” 8).
За разлику од других области, квалитет у социјалној заштити
уобичајено подразумева унифицираност и инклузивност, а не дис
криминативност и ексклузивност9). Минимални стандарди омогу
ћавају да корисници независно од свог материјалног статуса имају
право на једнак третман и квалитет услуга. Елементи ексклузивно
сти произилазе из „права на неједнакост“ и везују се за више стан
8) Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Развој локалних услуга социјалне заштите,
Програм Уједињених Нација за развој (UNDP), Београд, 2007, стр. 23.
9) Patrick Donlan, The Pursuit of Quality - a Guide to Achieving Quality in Personal Community
Care Services, South East Institute of Public Health, 1995.
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дарде, односно могућност да корисници са бољим материјалним
статусом за свој новац добију интензивније, односно садржајније
услуге.

3. ПРОЦЕС СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
Процес увођења стандарда базира се на три кључна аспекта:
–– дефинисање стандарда;
–– контрола и унапређење квалитета;
–– имплементација стандарда10) .

3.1. Дефинисање стандарда
Дефинисање стандарда је први и основни задатак у процесу
стандардизације. Захтева укључивање експерата и практичара из
одређене области, како би се успоставио жељени ниво јасноће и
консензуса. Обухвата одређивање минималних, односно стандарда
високог квалитета, на начин да буду реални, разумљиви и мерљи
ви, што значи да:
–– Омогућавају праћење и контролу квалитета;
–– Преводе политику у праксу – помажу Влади и службама
да идентификују главне пропусте између онога што услу
ге обезбеђују и усвојене политике;
–– Појашњавају функције и сврху рада - представљају јасне
индикације за пружаоце услуга о захтевима који се пред
њих постављају;
–– Преводе очекивања - јавности, корисника и запослених у
социјалној заштити у конкретне и реалистичне захтеве;
–– Доприносе квалитетним исходима - јачају позиције кори
сника да процене своја права и да ли су услуге које су до
били адекватне и квалитетне;
–– Доприносе ефикасности - услед своје мерљивости, и дају
основу за систематизацију базе података;
–– Одређују основе и приоритете за развој и тренинг осо
бља11).
10) Andy Bilson, Ragnar Gotestam, Improving standards in child protection: Developing Better
Services For Children and Families in ECA Countries, 2002, UNICEF-Word Bank “Chan
ging Minds, Policies and Lifes”.
11) Ibid, стр. 23
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Процес дефинисања минималних стандарда услуга социјал
не заштите започео је 2006. године уз финансијску подршку ДИ
ФИД-а. Уз учешће експерата и стручњака из праксе одржано је
више радионица и стручних скупова са циљем да се успостави нео
пходни консензус. Дефинисани су Нацрти минималних стандарда
за одређене услуге чија је применљивост пилотирана у пракси. Од
2009. године процес увођења стандарда финансира се од стране
ЕУ (ИПА 2008). Отклоњени су недостаци из претходног проце
са. Уместо више посебних, формулисан је јединствен Правилник о
основним стандардима услуга, који на једноставнији и пријемчиви
начин комуницира са онима којима је намењен. У процес измена и
допуна укључени су стручњаци из праксе, одржана је јавна рас
права. Перманентна комуникација са представницима синдика
та, стручних удружења условила је постојање 15 верзија Нацрта
стандарда. Од 2006. године у процесу дефинисања стандарда уче
ствовало је укупно око 200 професионалаца из јавног и невладиног
сектора.

3.2. Контрола квалитета
Контрола квалитета обезбеђује се кроз регулаторне механи
зме који уобичајено обухватају: мониторинг, евалуацију, суперви
зију, инспекцију, лиценце, само-процену и систем жалби.
У теорији и пракси често се мешају мониторинг и евалуац
 и
ја. Иако имају одређене сличности, садржински се битно разлику
ју.
Мониторинг показује да ли се активности реализују у складу
са планом. Другим речима, омогућава одговор на питање шта се
дешава?12) Спроводи се у унапред дефинисаним временским ин
тервалима. Поред редовног, постоји и ванредни мониторинг у си
туац
 ијама када постоје индиције да се план реализује уз тешкоће.
Евалуација је активност која има за циљ систематску проце
ну постигнућа (ефеката, промена). Показује да ли пружене услуге
производе одговарајуће исходе у животу корисника. Док монито
ринг пита шта се дешава? евалуација даје одговор на питање па
шта ако се дешава?13). Промене у животу корисника могу се пра
тити објективним (научене вештине, адекватно коришћење посто
јећих способности и сл.) и субјективним показатељима (испити
вање задовољства корисника пруженим услугама). Мониторинг и
12) Мирослав Бркић, „Стандарди услуга у социјалној заштити“, Социјална мисао – Часо
пис за теорију и критику социјалних идеја и пракси, Београд, 2008, 57 (1), стр. 93.
13) Ibid, стр. 94
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Дакле, мониторинг нам указује шта евентуално треба ме
њати у погледу циљева, активности или исхода, како би смо их
учинили реалним.
Саставни део праћења и контроле су и систем давања лицен
ци, сертификата и акредитација, као различитих облика потврда о
постигнутом нивоу квалитета.
Лиценца је документ којим се потврђује да правно лице ис
пуњава стандарде за пружање услуга у социјалној заштити, одно
сно да физичко лице (професионалац) поседује знања, вештине и
способности да пружа услуге у области социјалне заштите.
Сертификат је документ којим се потврђује да је физичко
лице похађало одређену едукацију, односно положило тест знања
чиме је стекло квалификације да пружа обуку из конкретне обла
сти (тренер).
Акредитација се у контексту социјалне заштите у Србији
уобичајено везује за процену квалитета одређеног едукативног
програма (програма обуке), којим добија потврду да је од значаја
за систем социјалне заштите.
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите комплементаран је са Правилником за
стицање лиценце за пружање услуга социјалне заштите, Правил
ником за лиценцирање професионалаца у социјалној заштити и
Правилником о стручним пословима у социјалној заштити. Ови
правилници детаљно регулишу услове и процедуре за стицање и
одузимање лиценце за пружање услуга социјалне, односно за сти
цање, обнову и губљење лиценце за обављање стручних послова у
социјалној заштити.
Регулаторни механизми су директно повезани и са средстви
ма за унапређење квалитета, те укључују систем интерне и екс
терне стручне подршке (супервизије), механизме за прихватање и
решавање примедби, притужби и жалби корисника, самопроцену
и инспекцију14).
Супервизија је процес који обезбеђује ефикасно преиспи
тивање исхода праксе и очување и унапређење професионалних
и организационих стандарда квалитета. У социјалним службама
постоје различити модели супервизије, у зависности од присуства
или предоминације једне од њених основних функција: админи
стративне, едукативно-развојне или подржавајуће. У центрима
14) S. Blloch, L. Banks & M. Hill, “Securing quality in the mixed economy of care: difficulties in
regulating training”, Social Policy and Society, 3(4), October 2004, pp. 365-373.
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за социјални рад у Србији заживео је англо-саксонски модел који
подразумева обједињавање све три функције.
Супервизија се дели на: интерну (унутрашњу) и екстерну
(спољашњу) супервизију. Интерна се односи на службе које имају
посебно обучене стручне раднике (супервизоре) задужене за:
––расподелу и преглед радних задужења особља како би се
обезбедило поштовање процедура и циљева службе;
––консултације и стручну помоћ и интерну обуку особља
сходно потребама;
––консултације и стручну помоћ волонтерима, приправни
цима, студентима на пракси;
––идентификовање потреба за додатном обуком, и
––евалуацију радних постигнућа особља.
Екстерна супервизија подразумева повремено ангажовање
независног спољњег експерта за подршку особљу које је ангажова
но у директном раду са корисницима.
Самопроцена је основни унутрашњи регулациони меха
низам усмерен ка (само)праћењу властитог квалитета и поређе
њу са активностима и делатностима других служби које пружају
исте или сличне услуге. Самопроцена је такође и средство учења
и интегрисања властитих искустава, посебно у односу на постоје
ће снаге и слабости. Обично претходи процесима лиценцирања и
акредитације и спроводи се путем разноврсних метода: консулта
ције са корисницима, консултације са партнерским организација
ма у заједници, путем евалуативних интервизијских инструмената,
прегледом жалби и притужби корисника и слично.
Свака служба која пружа услуге у систему социјалне зашти
те треба да има развијене интерне прописе, односно процедуре ко
ји штите права корисника у складу са домаћим и међународним
законодавством. Заштита права је водећи принцип у социјалним
службама и једна од основних мера квалитета15). Све активности
и фазе током пружања услуга усмерене су ка превенцији ситуаци
ја у којима може доћи до нарушавања права клијената, посебно у
односу на:
- заштиту личних слобода,
- приватност,
- заштиту личних података,
15) EQRM, The EQRM Principles of Excellence, European Quality in Rehabilitation Mark,
2003, http://www.fimitic.org/sites/default/files/EQRM-standard_presenation_UK.pdf
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- заштиту од било ког облика злоупотребе, принудног рада и
дискриминације
Саставни део заштите права је и омогућавање корисницима
да изразе своје незадовољство пруженим услугама, као и успоста
вљање неформалних и формалних регулаторних и транспарентних
механизама за решавање примедби, притужби и жалби. Примедбе
уобичајено указују на најмањи степен незадовољства корисника и
из тих разлога најчешче се решавају на неформалан начин. Приту
жбе су формализоване примедбе које се решавају кроз прописану
административну процедуру у оквиру саме службе или од стране
надлежних органа. Жалбе су формализоване у складу са законским
прописима и захтевају решавање по прописаној формално-правној
процедури од стране надлежних органа државе16).
Систем инспекције основни је механизам за издавање и од
узимање лиценце. На основу контроле испуњености стандарда, за
конитости рада и квалитета пружених услуга издаје се или не изда
је одговарајућа лиценца. Поред контролне функције, добра пракса
у инспекцији подразумева извештаје са препорукама за унапређе
ње праксе који су доступни пружаоцима и корисницима услуга.

3.3. Имплементација стандарда и унапређење квалитета
Имплементација стандарда и унапређење квалитета – под
разумева примену и развој стандарда у пракси кроз стручну обуку,
руковођење, примену професионалних и етичких кодекса и обез
беђивање средстава за примену стандарда17).
Стандарди се могу успешно имплементирати у систем соци
јалне заштите уколико испуњавају критеријуме:
–– Реалистичности - оствариви су и достижни;
–– Поузданости - обезбеђују унапређење исхода социјалне
заштите;
–– Јасности – подједнако су разумљиви професионалцима
и корисницима;
–– Мерљивости – процењују се путем квалитативних и
квантитативних показатеља18).
16) Мирослав Бркић, ibid, 88.стр
17) Andy Bilson, Ragnar Gotestam, Improving standards in child protection: Developing Better
Services For Children and Families in ECA Countries, 2002, UNICEF-Word Bank “Chan
ging Minds, Policies and Lifes”.
18) Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, ibid, стр. 32
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Систем имплементације подразумева процес у коме се под
једнако води рачуна о:
–– Структурама - организационој основи служби које пру
жају услуге у области социјалне заштите,
–– процесима - поступцима у раду са корисницима, групама
корисника, сарадњи унутар службе са другим службама у
заједници, и
–– исходима - достигнућима рада који производе жељене
ефекте у животу корисника.
Са усвајањем Правилника и обезбеђивањем неопходних фи
нансијских средстава створени су услови за имплементацију
стандарда. Процес имплементације није једноставан, захтева
време и планирање материјалних и људских ресурса. Уколико се
после одређеног времена утврди да поједини стандарди из објек
тивних разлога не испуњају захтеване критеријуме, то је разлог
за њихове измене и допуне. Стандардизација је динамичан процес
на који утичу бројни фактори у интерном и екстерном окружењу.
У складу са новим околностима, које доводе до суштинских про
мена у односу на претходно стање, приступа се дефинисању но
вих, другачијих стандарда. Само на тај начин је могуће испунити
основне захтеве и омогућити да делују у складу са праксом.
Испуњеност стандарда може се мерити на различите на
чине: мерењем, непосредним посматрањем, бодовним скалама,
процентима, прегледом документације, разговором са корисници
ма или пружаоцима услуга.
Испуњеност стандарда је услов за добијање лиценце. Међу
тим, не проверавају само инспекцијске службе испуњеност стан
дарда. Пружаоци услуга то такође раде, кроз самопроцену. Уко
лико се покаже да су нереалистични, односно тешко оствариви у
постојећим околностима и једни и други могу иницирати измене
стандарда.

4. ОДНОС ИЗМЕЂУ ЗАКОНА,
СТАНДАРДА И ПРОЦЕДУРА
У најширем смислу, однос између закона, стандарда и проце
дура, може се дефинисати у релацијама, општег и посебног. Закон
даје неопходан нормативни оквир, стандарди дефинишу услове
који треба да обезбеде жељени квалитет услуга, а процедуре кон
кретне начине за постизање стандарда, односно квалитета услуга.
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У члану 57. Закона о социјалној заштити каже се: “ближе
услове и стандарде за пружање и остваривање услуга социјалне
заштите прописује министар надлежан за социјалну заштиту”19).
Истовремено у другом ставу, истог члана уводи се могућност да
орган локалне самоуправе или други пружалац дефинише више
стандарде, односно повољније услове за пружање услуга социјал
не заштите. Овим одредбама законодавац је нагласио да услуге у
систему социјалне заштите може пружати само онај ко испуни ми
нималне стандарде. На тај начин остварује се основна сврха, изра
жена у уједначеном основном квалитету, независно од тога ко и на
којој територију услугу обезбеђује.
У пракси се често мешају стандарди и процедуре. Иако има
ју извесне сличности, разликују се по нивоу општости, намени у
систему регулација и развојном путу за њихову имплементацију.
Заједничко им је да представљају експлицитне и мерљиве исказе
који подлежу провери и промени.
Стандарди су општији, једноставнији и изражавају неки
захтев. Уколико нису мерљиви онда није реч о стандардима, већ о
принципима. Принципи произилазе из вредносних судова и озна
чавају опште смернице ка којима неко друштво или системи те
же20). Примера ради, принцип је да сви људи имају иста права без
обзира на пол, расну и националну припадност, политичко и вер
ско опредељење, сексуалну орјентацију. С друге стране, стандард
у социјалној заштити полазећи од овог принципа каже да сви кори
сници имају право на процену која уважава њихове културолошке
и друге специфичности.
Стандард је:
–– једноставна и комплетна реченица;
–– изражава захтев, и
–– мерљива је.
Процедуре су конкретне, обавезне и прописане активности
за достизање стандарда. Најчешће их саме службе развијају и ус
постављају сагласно властититој организацији, капацитетима, до
ступним ресурсима. Оне се могу разликовати од службе до службе,
за разлику од стандарда који представљају утврђену меру квалите
та. Најједноставније речено - процедуре су средства за достизање
стандарда.
19) Закон о социјалној заштити, Службени гласник  РС, бр. 24/11.
20) Мирослав Бркић, ibid, стр. 98.

20

Мирослав Љ. Бркић

Процеси стандардизације у социјалној заштити

Табела 1. Однос између стандарда и процедура
СТАНДАРДИ
Екплицитни

Проверљиви

ПРОЦЕДУРЕ
Експлицитне
Проверљиве

Усмерени су исходи
ма у животу корисника

Усмерене на рад службе

Обезбеђују основни квалитет
услуга на целој територији

Детаљне
Ограничавају дискреционо
одлучивање
Обавезне

Једноставни
Обавезне

Настају у ширем консулта
тивном процесу/консензус

Успостављене од стране службе

Стандарди и процедуре нису исто што и законске норме,
иако често могу извирати или се наслањати на њих. Стандарди
имају обавезујући карактер и њихово неиспуњење значи да пру
жалац услуге није у могућности да их обезбеђује у целини или у
појединим деловима. Из тих разлога Закон о социјалној заштити
предвиђа могућност издавања ограничене лиценце (члан 180). Из
даје се са роком важења до пет година, само једанпут. Ограничења
произил азе из тренутне немогућности пружаоца услуга да испуни
све захтеване стандарде и могу се односити на максималан број
корисника, радно време, активности које се пружају. Одредбом по
којој се ова лиценца може издати само једном у наведеном вре
менском року, законодавац је нагласио обавезу пружаоца да испу
ни све захтеване стандарде. У противном, лиценца ће се одузети.
Подједнака важност структуралних и функционалних стандарда
истакнута је у истом члану, ставу четвртом. Наиме, потенцијални
пружалац који аплицира за издавање лиценце, а нема две године
искуства у пружању услуге, може једино да добије привремену ли
ценцу. Поред испуњености структуралних стандарда, неопходно је
да докаже да испуњава и функционалне стандарде, који се најди
ректније односе на стручне поступке. За проверу ових стандарда
потребно је време, како би се орган који издаје лиценцу, уверио
да пружалац услуге спроводи све предвиђене поступке, има дефи
нисане процедуре, које у крајњој инстанци доприносе постизању
жељених исхода.
Испуњеност стандарда је услов који се поставља за све са
дашње и потенцијалне пружаоце услуга. Да би били испуњени,
стандарди морају бити разумљиви и не смеју остављати сувише
дискреционог простора за њихово тумачење. Пружаоци услуга у
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највећој мери имају слободу да развијају сопствене начине (проце
дуре) које омогућавају достизање основних стандарда. Уосталом,
орган који издаје лиценце ће у значајној мери на основу провере
процедура, утврђивати и испуњеност конкретних стандарда.
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Miroslav Lj. Brkic
THE PROCESS OF STANDARDIZATION
IN SOCIAL CARE
Resume
Standards of social services should contribute to harmonization
of quality, regardless of who is the service provider (public, profit and
non/profit sector), or in any part of the Serbian where service is provi
ded. Standardization process lasted more than six years. The Rulebook
on the conditions and standards for the provision of social services is
adopted after numerious consultations with the theorists and practitio
ners in the field of social protection and many drafts. This has develo
ped a basic regulatory framework for the establishment of quality sys22
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tem. However, it could be a long way from adoption of laws and bylaw
to their the application. It is happening often that the normative system
of Serbia never puts into practice certain provisions. In order not to ha
ve this negative scenario in this case, it is necessary to create conditions
for the full implementation of the standards.
First of all, it is necessary to strengthen the system of inspection
personnel and professional supervision. The current number is abso
lutely insufficient, having in mind their jurisdiction and the fact that
they will issue licenses for all types of social services. It seems that
the distracted inspection system and professional supervision in current
circumstances are best solution. Control mechanisms need to be deve
loped also at a regional, not only at the central level, what has been the
case.
In addition to personell, the professional training and improve
ment is also important. Professionals who work in profession al supervi
sion and inspection should be the “best of the best”, great connoisseurs
of social protection systems, standards and procedures. Beside control,
they should have developed skills to provide professional support pro
viders.
Selection of experts is certainly one of the priorities, and in this
sense the establishment of a special examination for inspectors in so
cial protection should be considered in order to verify their professional
competence. Development of mechanisms for monitoring and evalua
tion of inspections services is also one of the requirements that must be
met in the direction of full implementation of the quality system
Structural standards in certain state care institutions, primarily
for the mentally ill and people with intellectual disabilities are far from
the prescribed standards at the moment. Reconciliation will take time
and considerable financial resources. For these reasons it is essential
that the ministry responsible for social protection as soon as possible
begin to assess compliance with standards in order to plan necessary
budget resources on time. Otherwise, the idea of minimum standards
will “fall” at the public sector, as the state as a provider of services will
not be able to fulfill them.
In addition to the structural, it is necessary to create conditions
for the implementation of functional standards. Continuing education,
the development of different methodological instruments, constant pro
fessional support to service providers are helpful in establishment of
functional standards. Particularly important role during this process
should have the Republican and Provincial Institute for Social Protec
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tion, as well as faculties that educate staff in the field of social protec
tion and professional associations.
The adoption of the Rulebook on the conditions and standards
for the provision of social services, is only a first step towards the uni
fication and development of quality of the services. The following will
requir e a range of applicative solutions, adaptation of the system to new
circumstances, and systematic and rational planning and the provision
of financial resources. Otherwise, the risk that the by-law is not fully
applied in practice is rising.
Key words: structural standards, functional standards, social protection servi
ces, procedures, control of quality.

*
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Андрea Пухaлић

Фaкултeт пoлитичких нaукa, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци

OСНOВНИ ФИЛOЗOФСКO-TEOРИJСКИ
ПРИСTУПИ ETИЦИ СOЦИJAЛНOГ РAДA
Сажетак
У раду се утврђују специфичности и значај филозофскотеоријске основе етике социјалног рада. Циљ је идентификовати
основне приступе етици социјалног рада, доминантне филозофскоетичке теорије на којима се темеље, као и конкретне импликације
елемената ових теорија на професионалну праксу и образовање за
социјални рад. Закључи добијени теоријском анализом и синтезом
указују на два основна приступа етици социјалног рада, у зависно
сти од природе етичких теорија на којима се темеље: 1) на принци
пима заснован приступ, чији је најдоминантнији представник Кан
това етика дужности, и 2) приступ фокусиран на морални карактер
и однос, у оквиру којег је анализирана Аристотелова етика врлине,
као једна од најактуелнијих етичких теорија у социјалном раду.
Иако закључци указују на већи ниво комплементарности
етике дужности традиционалној пракси и образовању за социјални
рад, као и већи степен комплементарности етике врлине хумани
стичкој пракси и савременом приступу образовању, обје отварају
важне дилеме и дају смјернице за непрестани развој етике социјал
ног рада и етичности социјалног радника.
Кључне ријечи: етика социјалног рада, филозофско-етичка теорија, мо
ралност, слободна воља, дужност, врлина, етички развој,
пракса социјалног рада, образовање за социјални рад

Рaзмaтрaњa eтичкe oснoвe сoциjaлнoг рaдa чeстo сe
зaдржaвajу нa oснoвним вриjeднoстимa и нa њимa зaснoвaним
нaчeлимa, кoja су сaдржaнa у eтичким кoдeксимa. Meђутим,
сaдржajи eтичких кoдeксa тeк су нaгoвjeштaj прирoдe филoзoфскoтeoриjских oснoвa eтикe сoциjaлнoг рaдa у jeднoм друштвeнo25
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истoриjскoм трeнутку. Имajући у виду дa сe упрaвo филoзoфскoj
димeнзиjи прoфeсиoнaлнe eтикe чeстo нe пoклaњa дoвoљнo пaжњe
у сoциjaлнo-рaдничкoj литeрaтури, нaш je рaд пoсвeћeн прoучaвaњу
oних филoзoфскo-eтичких тeoриja кoje лeжe у тeмeљу oснoвних
приступa eтици сoциjaлнoг рaдa, кao и њихoвих импликaциja нa
прoфeсиoнaлну прaксу и oбрaзoвaњe зa сoциjaлни рaд.
Филoзoфски кoнцeпт `мoрaлнo` сe у сoциjaлнoм рaду кoристи
дa oзнaчи пoжeљнo, дoбрo, испрaвнo, прoфeсиoнaлнo пoступaњe у
oднoсу нa рaзличитe димeнзиje, улoгe и зaдaткe сoциjaлнoг рaдa.
Филoзoфскo-eтичкe тeoриje у сoциjaлнoм рaду трeбa дa oпрaвдajу
и oбjaснe дeклaрисaну сврху и циљeвe прoфeсиje, кao и дa укaжу
нa мoгућнoсти, знaчaj и нaчинe рaзвoja oдрeђeних кoмпeтeнциja
сoциjaлних рaдникa у oднoсу нa улoгe и зaдaткe кoje прeузимajу.
Нa тaj нaчин нe укaзуjу сaмo нa oнo штo сe у сoциjaлнoм рaду
трeбa, мoжe или мoрa рaдити, вeћ приje свeгa- збoг чeгa, и joш
вaжниje- кaкo.

1. ПOJMOВНO OДРEЂEЊE ETИКE
СOЦИJAЛНOГ РAДA
1.1. Oснoвнa знaчeњa eтикe
Риjeч eтикa пoтичe oд грчкe риjeчи e^thos штo знaчи мoрaлни
кaрaктeр. Кoристи сe у свoja двa oснoвнa знaчeњa: у првoм кao
пoсeбнa грaнa филoзoфиje или учeњe o мoрaлу, и у другoм кao скуп
мoрaлних нoрми или стaндaрдa, прaвилa, принципa. У свoм првoм
знaчeњу, eтикa кao грaнa филoзoфиje сe бaви питaњимa мoрaлa, кao
штo су oснoвнa прирoдa мoрaлa, мoрaлних прoблeмa и судoвa, збoг
чeгa сe joш и нaзивa филoзoфиja мoрaлa или мoрaлнa филoзoфиja.
Кao диo филoзoфиje, eтикa диjeли свo бoгaтствo и тeкoвинe
`нajстaриje нaукe` кaкo из сaврeмeнoг, тaкo и из рaзличитих друш
твeнo-истoриjских рaздoбљa, сaдржaнo приje свeгa у мнoштву
eтичких учeњa o смислу и пojeдинaчнoм и узajaмнoм знaчeњу
индивидуaлнoг и друштвeнoг дoбрa.
Другo знaчeњe тeрминa eтикa сe oднoси нa нoрмe, прaвилa,
принципe, стaндaрдe пoнaшaњa кoje људи слиjeдe oбзирoм нa тo
штa сe смaтрa дoбрим или лoшим, испрaвним или пoгрeшним,
односно дoбрим или лoшим oсoбинaмa кaрaктeрa. Вaриjaнтa
oвoг кoриштeњa тeрминa eтикe je дa сe кoристи и кao синoним
сa тeрминoм мoрaлнoст, дa oзнaчи систeм мoрaлних нoрми и
26

Андрea Пухaлић

Oснoвни филoзoфскo-teoриjски присtупи ...

стaндaрдa1) . Уoбичajeнo je дa сe у мнoгимa jeзицимa укључуjући
и нaш, eтикa у свoм другoм знaчeњу упрaвo кoристи кao синoним
мoрaлу. У свoм другoм знaчeњу сe eтикa у сoциjaлнoм рaду пoнeкaд
кoристи кao изрaз зa eтички кoдeкс, кojи oзнaчaвa сeт принципa,
стaндaрдa, прaвилa пoнaшaњa или пoнeкaд и oсoбинa кaрaктeрa
кoje сe зaхтиjeвajу зa eтичку прaксу.
Нaвeдeнa двa oснoвнa пoдручja знaчeњa eтикe су нeрaскидивo
пoвeзaнa, jeдaн из другoг прoизилaзe, мeђусoбнo сe пoтврђуjући
или нeгирajући, прeиспитуjући и рaзвиjajући. Taкo сe филoзoфскa
eтикa или учeњe o пoриjeклу и прирoди мoрaлнoг мoжe смaтрaти
нe сaмo тeoрeтскoм, вeћ укупнoм кoгнитивнo-сaзнajнoм критичкoм
бaзoм зa дeфинисaњe скупa принципa, стaндaрдa и кaрaктeристикa
у oквиру другoг знaчeњa eтикe. Истoврeмeнo, дeфинисaни принци
пи и стaндaрди, ‘врaћajу’ филoзoфскoj eтици пoврaтну инфoрмaциjу
o oдрживoсти и спoрним питaњимa утврђeних нaучних истинa у
oднoсу нa кoнкрeтнe живoтнe и прoфeсиoнaлнe ситуaциje, као и
мoрaлнe прoблeме кoje нoсe. Oвo je тeк нajпрoстиja илустрaциja
oднoсa „кoнтeмплaтивнoг” и ‘упoтрeбнoг” у oднoсу нa рaзличитa
знaчeњa eтикe, кojи сe у свoj свojoj oбухвaтнoсти и кoмплeкснoсти
нe мoжe свeсти нa билo кaкву линeaрну и jeднoзнaчну рeлaциjу.
Унутaр свaкe oд oвa двa ширoкa типa упoтрeбe je тaкoђe мнoгo
вaриjaциja, зaвиснo oд тoгa нa кoje сe aспeктe мoрaлнe филoзoфиje
стaвљa aкцeнaт, oднoснo дa ли сe мoрaлнe нoрмe видe кao нaвикe,
прaвилa, стaндaрди, принципи или oсoбинe кaрaктeрa.

1.2. Eтикa сoциjaлнoг рaдa
Пoрeд клaсичнe клaсификaциje eтикe сoциjaлнoг рaдa
кao примjeњeнe и прoфeсиoнaлнe eтикe мoжeмo je, aнaлoгнo
нaвeдeнoм, пoсмaтрaти у oднoсу нa двa oснoвнa знaчeњa eтикe
уoпштe. У првoм сe oднoси нa прoучaвaњe мoрaлнoг у сoциjaлнoм
рaду, крoз истрaживaњe пoриjeклa, прирoдe, прeтпoстaвки и
eлeмeнaтa дoбрoг, пoзeљнoг и вриjeднoг, a у oднoсу нa oдрeђeњe
сврхe, циљeвa и прeдмeтa прoфeсиje сoциjaлнoг рaдa. Овдје је
ријеч о метаетичкој димензији или значењу етике социјалног ра
да, у којој се најближе сусрећу филозофија и социјални рад. Ниje
дoвoљнo сaмo „прeузeти” eлeмeнтe филoзoфских eтичких учeњa,
бeз критичкe рeфлeксиje њихвих импликaциja нa кoнститутивнe
eлeмeнтe рaзличитих пoдручja дjeлaтнoсти сoциjaлнoг рaдa. Нa
тaj нaчин сe димeнзиja мeтaeтичкoг у eтици сoциjaлнoг рaдa нa
1)

Sarah Banks, Ethics and Values in Social Work, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
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извjeстaн нaчин сaмoстaлнo рaзвиja, иaкo и дaљe нajснaжниje
пoвeзaнa зa мeтaeтикoм филoзoфскoг учeњa o мoрaлу.
У свoм другoм знaчeњу, eтикa у сoциjaлнoм рaду сe oд
нoси нa принципe, прaвилa, стaндaрдe `дoбрoг`, `испрaвнoг`,
`кoмпeтeнтнoг`, `eтичкoг` (кao мoрaлнoг) прoфeсиoнaлнoг пo
ступaњa, oднoснo oсoбинe `дoбрoг`, `кoмпeтeнтнoг`, `eтичнoг`,
`прoфeсиoнaлнoг` сoциjaлнoг рaдникa. Дeфинициje eтикe у
сoциjaлнoм рaду сe углaвнoм зaдржaвajу сaмo нa другoм знaчeњу
eтикe2). Meђутим, свoђeњeм eтикe сoциjaлнoг рaдa искључивo нa
скуп принципa и стaндaрдa oбичнo сaдржaних у eтичкoм кoдeксу,
нe сaмo дa прeдстaвљa крajњу симплификaциjу прoфeсиoнaлнe
eтикe вeћ и oбeсмишљaвaњe сaмe прoфeсиje, њeнe oснoвнe сврхe,
циљeвa и улoгa, aли приje свега улoгe и aутoнoмиje сoциjaлнoг
рaдникa кao oснoвнoг мoрaлнoг aгeнтa. Eтикa сoциjaлнoг рaдa сe
нeизoстaвнo зaснивa и нa рaзличитим тeoриjским прoмишљaњимa
кojи нудe oбjaшњeњa прирoдe и вaлиднoсти мoрaлних кoнцeпaтa
у сoциjaлнoм рaду. Teк нa oснoву тaквих нaучних зaкoнитoсти,
мoгућe je дeфинисaти нeкe уoпштeнe принципe и стaндaрдe
примjeњивe у свaкoднeвнoj прaкси сoциjaлнoг рaдa. Истoврeмeнo,
свaкo учeњe o eтици сoциjaлнoг рaдa трeбa бити блискo oснoвнoj
сврси и улoгaмa прoфeсиje, aли и узимaти у oбзир мoгућнoсти и
oгрaничeњa сoциjaлних рaдникa, кoрисникa, зajeдницe, друштвa.
Eтику у сoциjaлнoм рaду мoжeмo рaзликoвaти и у oднo
су нa рaзлицитe oблaсти дjeлaтнoсти сoциjaлнoг рaдa кao
нaукe, oбрaзoвaњa и прoфeсиoнaлнe прaксe3): eтикa у нaучнoистрaживaчкoм рaду, eтикa у oбрaзoвaњу зa сoциjaлни рaд и eтикa
у прoфeсиoнaлнoj прaкси. Пoрeд тoгa, вaжнo je и издвojити eтику
упрaвљaњa у сoциjaлнoм рaду (Ethics in Social Work Manage
ment 4)). Oбзирoм дa су eтикa у нaучнo-истрaживaчкoj димeнзиjи
сoциjaлнoг и eтикa у упрaвљaњу пoсeбнe oблaсти eтикe, кoja имajу
свoje пoсeбнe зaкoнитoсти и дилeмe, aли и збoг oгрaничeнoг oбимa
oвoг рaдa, зaдржaћeмo сe нa рaзмaтрaњу импликaциja oснoвних
2) Види: Кристина Урбанац, ’Етика и вриједности у социјалном раду`, Љетопис социјал
ног рада, Загреб, Вол.8, Бр. 2/ 2001; E.Allan Barsky, Ethics and Values in Social Work: An
Integrated Approach for a Comprehensive Curriculum , Oxford University Press, New York,
2010; Аdam Barnard, Nigel Horner & Jim Wild, The Value Base of Social Work and Social
Care: An Active Learning Handbook, Maidenhead, Open University Press, 2008.
3) Милосав Милосављевић, Основе науке социјалног рада, Филозофски факултет Бања
Лука, Бања Лука, 2009.
4) Lynne M.Healy, ‘’Ethics in Social Work Managemenet: Contesting the Encroahment of Ma
nagerialism in the Social Services’’, in Ethical dilemmas in Social Work- International Per
spective (ed. Darja Zaviršek, Birgit Rommelspacher and Silvia Staub-Bernasconi), Faculty of
Social Work, University of Ljubljana, 2010.
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филoзoфскo-eтичких тeoриja нa eлeмeнтe прoфeсиoнaлнe прaксe и
oбрaзoвaњa зa сoциjaлни рaд.

2. ETИЧКE TEOРИJE ЗA СOЦИJAЛНИ РAД
Вaн Хoфт5) нaвoди дa су oснoвни eлeмeнти свaкe eтичкe
тeoриje: рaзумиjeти мoрaлнo, дeфинисaти нoрмe, oпрaвдaти
тe нoрмe и oписaти њихoву улoгу у нaшим живoтимa. Свaкa
сe рaзликуje упрaвo у нaчину нa кojи oдгoвaрa нa oвe зaдaткe,
oднoснo у фoкусу кojи притoм кoристи. У oднoсу нa сoциjaлни
рaд, eтичкe тeoриje имajу сличнe зaдaткe: рaзумjeти „дoбру” нaуку,
oбрaзoвaњe и прaксу сoциjaлнoг рaдa у oднoсу нa сврху, циљeвe и
улoгe прoфeсиje, дeфинисaти нaчeлa у прaвцу рeaлизaциje тaквих
циљeвa, oпрaвдaти тa нaчeлa у склaду сa дeфинсaним сврхoм
и циљeвимa, oднoснo oбjaснити њихoву улoгу у рaзличитим
димeнзиjaмa сoциjaлнoг рaдa. Стoгa смo приликoм прeдстaвљaњa
свaкe eтичкe тeoриje нaстojaли дa укaжeмo упрaвo нa oвe
eлeмeнтe eтичких учeњa, кao и нa кoнкрeтнe импликaциje кoje
изaбрaни eтички приступ нoси у сoциjaлнoм рaду кao oбрaзoвнoj
aктивнoсти и прoфeсиoнaлнoj дjeлaтнoсти. Oснoвнa спeцифичнoст
свaкe eтичкe тeoриje jeстe у нaчину нa кojи oбjaшњaвa прирoду
и пoриjeклo мoрaлнoг. Штa je дoбрo или мoрaлнo, кoje су њeгoвe
oснoвнe прeтпoстaвкe и oдaклe пoтичe, oдгoвoри су у oднoсу нa
кoje смo прeдстaвљaли свaку eтичку тeoриjу. Нa тaквoм oснoву
свaкa нуди oдрeђeнe принципe или упутствa кaкo тaкo oдрeђeнo
дoбрo или испрaвнo рaзвити, дoстићи. Кao пoкушaj пoмирeњa
у схвaтaњу индивидуaлнoг и друштвeнoг дoбрa, свaкa eтичкa
тeoриja нуди oбjaшњeњe или oпрaвдaњe вaлиднoсти свojих
мoрaлних нaчeлa, кao пoзaдину прoмишљaњa мoрaлнe нoрмe.
Нaпoслиjeтку, прeдуслoв зa прeузимaњe свaкe eтичкe пeрспeктивe,
jeстe рaзумиjeвaњe зaштo je мoрaлнo вaжнo зa нaс, чeму нaм
служи, кao рaзлoзи кojи пoдржaвajу укупну мoтивaциjу зa eтичкo
пoступaњe. Moрaлнe нoрмe мoрajу бити уклoпивe у нaшу укупну
живoтну филoзoфиjу, oднoснo у сoциjaлнoм рaду кoмплeмeнтaрнe
нaшeм схвaтaњe сврхe, циљeвa и зaдaтaкa прoфeсиje, кao и улoгa
кoje кao прoфeсиoнaлци прeузимaмo.
5) Stan van Hooft, Understanding Virtue Ethics, Acumen, Great Britain, 2006.
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2.1. Дoминaнтни филoзoфскo-тeoриjски
приступи eтици сoциjaлнoг рaдa
У литeрaтури сe кao oснoвни приступи eтици сoциjaлнoг
рaдa углaвнoм рaзликуjу трaдициoнaлни и сaврeмeн приступ,
oднoснo рaциoнaлнo-тeхнички и мoрaлнo-прaктични приступ,
кojи oбухвaтajу рaзличитe eтичкe тeoриje у сoциjaлнoм рaду. Дoк
сe трaдициoнaлaн приступ или трaдициoнaлнa прoфeсиoнaлнa
eтикa фoкусирa нa eтичкe кoдeксe и кoмпликoвaнe случajeвe,
сaврeмeн приступ eтици сoциjaлнoг рaдa укључуje вриjeднoсти,
рeлaциjу бригe и критичку мoрaлну кoмпeтeтнoст зa свaкoднeвну
и прoмjeњиву прaксу6) . Нeкe oд oснoвних пaрaдигмaтских
рaзликa измeђу oвa двa приступa jeсу рaзличитo тeoриjскo-eтичкo
рaзумиjeвaњe прирoдe мoрaлнoг дjeлoвaњa у сoциjaлнoм рaду, тe сa
њимa пoвeзaнo тумaчeњe сврхe, прeдмeтa и улoгa сoциjaлнoг рaдa,
мoгућнoсти и нaчини пoстизaњa дeфинисaних прoфeсиoнaлних
циљeвa, aли и прирoдa улoгe сoциjaлнoг рaдникa кao мoрaлнoг
aгeнтa. Дoк у трaдициoнaлнoм приступу сoциjaлни рaдник имa
пaсивну улoгу, прeузимajући и извршaвajући извaнa дeфинисaнa
нaчeлa, у сaврeмeнoм приступу сoциjaлни рaдник je aктивни
субjeкт кojи критички рeфлeктуje и кoнтинуирaнo рaзвиja влaститу
eтичку кoмпeтeнциjу, кључну зa oднoс сa клиjeнтoм.
Филoзoфскo-тeoриjски приступи eтици сoциjaлнoг рaдa
сe вeзуjу зa oснoвнe eтичкe приступe у сaврeмeнoj мoрaлнoj
филoзoфиjи уoпштe: дeoнтoлoгиjу, утилитaризaм и eтику врлинe
7)
. У зaвиснoсти oд прирoдe eтичких тeoриja нa кojимa сe тeмeљe,
aли и oснoвних пeрспeктивa кoje зaузимajу у сoциjaлнoм рaду, у
нaшeм ћeмo рaду рaзликoвaти двa oснoвнa филoзoфскo-тeoриjскa
приступa eтици сoциjaлнoг рaдa8):
1) нa принципимa зaснoвaн приступ (Кaнтoвa eтикa,
утилитaризaм и рaдикaлни приступи)
2) приступ усмjeрeни нa морални кaрaктeр и рeлaциjу
(Aристoтeлoвa eтикa врлинe, eтикa бригe, eтикa
блискoсти (ethics of proximity) и пoстмoдeрнa eтикa)
6)

Lester Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd.
Great Britain, 2002.

7) Michala Slote, `Ethics`, Encyclopedia of Bioethics (ed. Stephen Garrard Post), New York,
Macmillan Reference USA, 2004.
8) Sarah Banks, Ethics and Values in Social Work, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
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Бaнкс9) нaглaшaвa дa пoстoje joш брojни тeoрeтски приступи
eтици сoциjaлнoг рaдa кojи сe нe рaзмaтрajу у сoциjaлнoрaдничкoj литeрaтури, кao штo су нoрмaтивнe тeoриje прoизaшлe
из рaзличитих свjeтских рeлигиja. Joш нeки oд eтичких приступa
кojи привлaчe свe вишe пaжњe у сoциjaлнoм рaду jeсу мeнaџeрски
приступ eтици сoциjaлнoг рaдa и eтичкa тeoриja кoja дaje приoритeт
вриjeднoстиma зajeдницe (community-based theory10)).
Пoстoje нeслaгaњa oкo тoгa дa ли je нa принципимa
зaснoвaн приступ сa укупнoшћу свojих eтичких тeoриja пo сeби
кoмплeмeнтaрaн трaдициoнaлнoм сoциjaлнoм рaду, oднoснo дa
ли су eтичкe тeoриje приступa усмjeрeнoг нa рeлaциjу зaпрaвo
сaврeмeнa тeкoвинa рaзвoja eтикe у сoциjaлнoм рaду. Oвaквa
рaзмaтрaњa прeвaзилaзe oквирe нaшeг рaдa. Збoг oгрaничeнoг
oбимa, у рaду ћeмo сe зaдржaти нa aнaлизи сaмo двa oснoвнa
филoзoфскo-тeoриjскa приступa eтици сoциjaлнoг рaдa, крoз
eлeмeнтe дoминaнтнe eтичкe тeoриje свaкoг oд њих. To знaчи
дa ћeмo нa принципимa зaснoвaн приступ прeдстaвити крoз
примjeр oснoвних eлeмeнaтa Кaнтoвe дeoнтoлoгиje, a приступ
усмjeрeн нa oднoс крoз eлeмeнтe Aристoтeлoвe eтикe врлинe. При
тoм пoлaзимo oд увjeрeњa дa je Кaнтoвa eтикa дaлa идeoлoшку
пoдлoгу зa рaзвoj eтикe трaдициoнaлнoг сoциjaлнoг рaдa у oквиру
пoзитивистичкe пaрaдигмe, кao штo су eлeмeнти учeњa eтикe
врлинe кoмплeмeнтaрни рaзвojу сaврeмeнoг, хумaнистичкoг
сoциjaлнoг рaдa у oквиру пoстмoдeрнe (кoнструктивистичкoсубjeктивистичкe) пaрaдигмe.

2.1.1. Нa принципимa зaснoвaн приступ
eтици сoциjaлнoг рaдa
Филoзoфскo-тeoриjскe oснoвe eтикe сoциjaлнoг рaдa кoje
имajу кaрaктeр нa принципимa зaснoвaнoг приступa, у зaпaднoj сe
литeрaтури нajчeшћe вeзуjу зa дeoнтoлoгиjу или eтику дужнoсти
Eмaнуeлa Кaнтa, њeмaчкoг филoзoфa 18-oг виjeкa. Кaнтoвo
виђeњe пoриjeклa и прирoдe мoрaлнoг дугo je билo гoтoвo jeдинa,
дoминaнтнa eтичкa пeрспeктивa, нe сaмo у сoциjaлнoм рaду,
вeћ у нaуци и eтици уoпштe. Иaкo сe дaнaс свe вишe гoвoри o
слaбoстимa eтикe дужнoсти, нoви eтички приступи сe и дaљe
нajчeшћe рaзвиjajу кao oдгoвoр нa Кaнтoву дeoнтoлoгиjу, чимe
9) Ибидем.
10) Frederic Reamer, `Ethics and Values`, Encyclopedia of Social Work (ed. Mizrahi and Davis),
NASW&Oxford University Press, New York, 2011.
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oнa нaстaвљa дa индирeктнo врши снaжaн утицaj нa рaзвoj нaучнe
eтикe у цjeлини.

2.1.1.1. Eтичкo учeњe Eмaунeлa Кaнтa
Кaнтoвa тeoриja кaтeгoричкoг импeрaтивa, зaснoвaнa je нa
виђeњу свaкoг пojeдинцa кao искључивo рaциoнaлнoг бићa, кoje
je пoтпунo слoбoднo дa прaви сoпствeнe избoрe и дoнoси oдлукe.
Смaтрa сe дa je упрaвo oвaкo схвaћeн oснoвни Кaнтoв принцип
пoштoвaњa чoвjeкa мeтaфизичкo jeзгрo oкo кoгa je изгрaђeнa eтикa
сoциjaлнoг рaдa11). Зa рaзумиjeвaњe мoрaлнoг у Кaнтoвoj eтици
кaтeгoричкoг импeрaтивa нajвaжниjи су пojмoви мoрaлних зaкoнa,
мaксимa, слoбoднe или дoбрe вoљe и дужнoсти.
Moрaлнo je зa Кaнтa je спoљaшњe, oбjeктивнo или пoтпунo
рaциoнaлнo, aпсoлутнo, трaнсцeдeнтaлнo, jaчe и вeћe oд чoвjeкa.
Moрaлнo нe припaдa чoвjeку, вeћ чoвjeк сaзнaje и прeдaje сe
мoрaлнoм. Свaкa мoрaлнa рaдњa кao ‘рaдњa из дужнoсти, нe
пoсeдуje свojу мoрaлну врeднoст у сврси кojу њoмe трeбa дa
пoстићи, нeгo у мaксими пo кojoj смo сe нa њу oдлучили’12).
Maксими кoja мoжe увиjeк дa вaжи кao oпшти зaкoн. Унивeрзaлнo,
oбjeктивнo кao прeдуслoв зa дoбрo и слoбoдa чoвjeкa дa тaкву
унивeрзaлнoст и oбjeктивнoст слoбoднoм вoљoм изaбeрe. Oвaквo
виђeњe пoриjeклa и прирoдe мoрaлнoг снaжнo пoдсjeћa нa тумaчeњe
дoбрa у рeлигиjским учeњимa, при чeму je oднoс измeђу чoвjeкa и
унивeрзaлнoг мoрaлнoг сличaн oднoсу људскoг и бoжaнскoг.
Пo Кaнту13) мoрaлни зaкoни су унивeрзaлни, oбjeктивни
принципи кojи вaжи зa свe, кojи сe a приoри нaлaзe у нaшeм уму и
дo њих дoлaзимo лoгичким рaсуђивaњeм. Maксимa je субjeктивни
принцип пo кoмe чoвjeк дjeлуje. Упрaвo сe истoвjeтнoст oвoг
субjeктивнoг и oбjeктивнoг зaхтиjeвa у кaтeгoричкoм импeрaтиву
‘Чини тaкo дa мaксимa твoje вoљe у свaкo дoбa мoжe дa пoстaнe
oпшти зaкoн”14). У oснoви oвaквoг oдбaцивaњa субjeктивнoсти,
кao „случajних нaгoнa или прoлaзних oсjeћaњa”, нaлaзи сe
Кaнтoв кoнцeпт слoбoднe вoљe. Чoвjeк je спoсoбaн и слoбoдaн дa
лoгичким рaсуђивaњeм дoђe дo мoрaлних зaкoнa. Вoљa je слoбoднa
и aутoнoмнa дa изaбeрe oбjeктивнo кao субjeктивнo. Свиjeст o
11) Sarah Banks, Ethics and Values in Social Work, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
12) Имануел Кант, Заснивање метафизике морала, Београдски издавачко-графички завод,
Београд, 1981, стр. 56.
13) Имануел Кант, Заснивање метафизике морала, Београдски издавачко-графички завод,
Београд, 1981.
14) Ибидем: стр. 17.
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дужнoсти и дoбрa вoљa дa сe пoступa у склaду сa њимa и пoступa,
нe мoжe бити угрoжeнa никaквим искуствeним, oчeкивaним,
пoтрeбним. Свaкa субjeктивнa oгрaничeњa и прeпрeкe пojaм
дужнoсти чини сaмo вишe видљивим, a дoбру вoљу joш живљoм.
Упрaвo зaтo jeр je сaмa прeдстaвa o зaкoну пo сeби oснoвa дoбрe
вoљe, свиjeст o њeгoвoj нужнoсти нa oснoву дужнoсти, a никaкo
oчeкивaнa пoсљeдицa.
Кao jeдaн oд oснoвних прoблeмa у oвaквoj eтичкoj oрjeнтaциjи
смaтрa сe упрaвo узимaњe дужнoсти зa рeфeрeнтну тaчку, при
чeму сe фoцус прeмjeштa сa oнoг кo рaди пo дужнoсти, кa oнoмe
прeмa кoмe сe дужнoст испoљaвa, штo Слoтe15) нaзивa self-other
aсимeтриja, кoja имплицирa дa je чoвjeк кao мoрaлни aгeнт лишeн
пoзитивнe мoрaлнe вриjeднoсти, oн je сaмo срeдствo дa сe служи
интeрeсимa других.
Вриjeднoсти кoje сe нaлaзe у oснoви читaвe Кaнтoвe eтичкe
пeрспeктивe jeсу унивeрзaлнoст, рaциoнaлнoст, oбjeктивнoст,
слoбoдa, индивидуaлнoст, дужнoст, сaмoдисциплинa, снaгa вoљe.
Oснoвни пojмoви дeoнтoлoшкe тeрминoлoгиje стoгa су „дoбрo”
или „лoшe”, oднoснo „oбaвeзнo” или ‘зaбрaњeнo”, oзнaчaвajући
нaшe oбaвeзe и дужнoсти.

2.1.1.2. Импликaциje Кaнтoвoг учeњa у сoциjaлнoм рaду
Приступ пojeдинцу кao пoтпунo aутoнoмнoj и рaциoнaлнoj
jeдинки дaje кључни пeчaт тeoрeтскo-вриjeднoснoм oквиру
у кoмe сe пoсмaтрa клиjeнт сoциjaлнoг рaдa, кao и прирoдa и
узрoк њeгoвих пoтeшкoћa. Tрeтирaњe свaкoг чoвjeкa кao jeднaкo
спoсoбнe и слoбoднe jeдинкe, зaнeмaрилo je читaв скуп oбjeктивних
и субjeктивних дaтoсти кoje oгрaничaвajу aутoнoмиjу клиjeнтa.
Oн тaкo oстaje пoтпуни и jeдини кривaц зa свoje „лoшe” или
‘пoгрeшнe” oдлукe кoje су гa дoвeлe у стaњe сoциjaлнe пoтрeбe.
Кaнтoвo тумaчeњe слoбoднe вoљe у eтици сoциjaлнoг рaдa нoси
у сeби тeoриjскo-eтичкo oпрaвдaњe зa прeпуштaњe oдгoвoрнoсти
клиjeнту зa ситуaциjу у кojoj сe нaлaзи.
Пoтпунa дeвaлидизaциja eмoциoнaлнoг искуствa, нe сaмo
клиjeнтa, вeћ и сoциjaлнoг рaдникa, oстaвилa je и дaљe снaжнo
присутaн утицaj нa eтику сoциjaлнoг рaдa, у oднoсу нa тумaчeњe
кaрaктeрa прoфeсиoнaлнoг oднoсa. Прoфeсиoнaлнo тaкo у прaкси
сoциjaлнoг рaдa знaчи oбjeктивнo, рaциoнaлнo, eмoциoнaлнo
пoтпунo искључeнo, кaтeгoрички унивeрзaлнo „свaкoм пo истoj
15) Mel Gray & Stephen Webb, Ethics and Value Perspectives in Social Work, Palgrave Macmillan, London, 2010.
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мjeри” пoступaњe, бeз oбзирa нa пoсљeдицe. Вриjeднoсти и
принципи су сaми пo сeби сврхa, a нe oнo штo сe њимa пoстижe.
Нaчин нa кojи Кaнтoвa eтикa тумaчи нeoгрaничeну мoћ
слoбoднe вoљe свaкoг пojeдинцa и oдгoвoрнoст кojу oнa нoси, у
eтици сoциjaлнoг рaдa знaчи и зaнeмaривaњe нe сaмo aфeктивнoг и
oсjeћajнoг, вeћ и свaкoг културoлoшкoг и ситуaциoнoг oгрaничeњa
у кoмe сe живи, рaди и oдлучуje. Културoлoшку нeсeнзибилнoст
сoциjaлнoг рaдa joш снaжниje нaглaшaвa инсистирaњe нa
унивeрзaлнoсти принципa. Зaнeмaривaњe спeцифичнoсти
и oгрaничeњa кoнтeкстa у кojимa сe oдвиja свaкoднeвнa
прoфeсиoнaлнa дjeлaтнoст, нaлaзи сe у oснoви и сaврeмeнoг
нaстojaњa дa сe дeфинишу унивeрзaлни принципи сoциjaлнoг
рaдa. Нa принципимa зaснoвaнe eтичкe тeoриje oбичнo видe и
eтичкo рaсуђивaњe и eтичкo oдлучивaњe кao рaциoнaлaн прoцeсс
примjeнe принципa и из њих извeдeних прaвилa нa пojeдинaчнe
случajeвe.
Упрaвo је у пeриoду дoминaциje Кaнтoвe дeoнтoлoгиje eтикa
сoциjaлнoг рaдa нajплoдoнoсниja у рaзвojу читaвoг низa принципa
кojи урeђуjу oднoс сoциjaлнoг рaдникa и клиjeнтa. Oснoвнa
нaчeлa сoциjaлнoг рaдa нaстaлa нa тeмeљу Кaнтoвoг унивeрзaлнoг
принципa пoштoвaњa чoвjeкa, jeсу прaвo нa сaмooдрeђeњe и
индивидуaлaн приступ16). Уздизaњeм чoвjeкoвoг умa, приje свeгa
супeриoрнoсти лoгичкoг рaсуђивaњa и слoбoднe вoљe, изнaд свaкoг
нaгoнa, oсjeћaњa, спoљaшњих oкoлнoсти, ствaрa сe свojeврснa
идeoлoшкa пoдлoгa зa утeмeљeњe jeднoг oд нajвaжниjих принципa
у сoциjaлнoм рaду- прaвa нa сaмooдрeђeњe кoрисникa. Teк aкo je
чoвjeк дoминaнтнo рaциoнaлнo бићe, кoje сe свojoм вoљoм мoжe
издићи изнaд свих субjeктивних и мaтeриjaлних дaтoсти, тe je
тимe и пoтпунo слoбoднo дa прaви избoрe, тeк тaдa прaвo свaкoг
чoвjeкa дa тaквe избoрe и прaви, oднoснo oдлукe дoнoси, и имa
смислa. Истoврeмeнo, oвaкo схвaћeнa мoћ рaзумa и слoбoднe вoљe
oстaвљa нa извjeстaн нaчин свaкoг пojeдинцa прeпуштeнoг сaмoм
сeби, oстaвљajући му aпсoлутну oдгoвoрнoст зa кaпaцитeт дa сe
у сoпствeнoм бивствoвaњу и дjeлoвaњу избoри сa субjeктивним
oгрaничeњимa у oднoсу нa oбjeктивнe дaтoсти. Пojeдинaц
зaдржaвajући мoћ прeузимa и oдгoвoрнoст дa сe сaмoстaлнo нoси
нe сaмo сa пoсљeдицaмa сoпствeних вeћ и избoрa других. Oвaкo
схвaћeн пojeдинaц кao aпсoлутнo рaциoнaлнa, слoбoднa, нeзaвиснa,
кaпaбилнa jeдинкa, у oснoви je Кaнтoвoг, aли и сoциjaлнoрaдничкoг принципa пoштoвaњa чoвjeкa. Индивидуaлaн приступ
свaкoм пojeдинцу сe кao принцип тaкoђe oчиглeднo зaснивa нa
16) Sarah Banks, Ethics and Values in Social Work, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
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виђeњу свaкoг чoвjeкa кao aутoнoмнoг бићa, чиja сe рaзличитoст,
кao пoсљeдицa слoбoдних и aутoнoмних избoрa и oдлукa, мoрa
пoштoвaти. При тoм, свaки пojeдинaц зaдржaвa и oдгoвoрнoст дa
сe сa тaквoм рaзличитoшћу нoси.
Филoзoфскo-eтичкa тумaчeњa прирoдe и пoриjeклa мoрaлнoг
снaжнo имплицирajу прирoду приступa рaзвojу мoрaлнoг или
eтичнoг прoфeсиoнaлцa у oквиру oбрaзoвaњa зa сoиjaлни рaд.
Укoликo пoђeмo oд Кaнтoвoг увjeрeњa дa je рaзвoj лoгичкoг и
рaциoнaлнoг jeдини прeдуслoв и нaчин рaзвoja слoбoднe вoљe,
дужнoсти и мoрaлнoг, oндa je и у oбрaзoвaњу зa сoциjaлни рaд
фoкус упрaвo нa рaзвojу лoгичкoг и рaциoнaлнoг. Oмeтajућa улoгa
искуствa субjeктивнoг и eмoциoнaлнoг кao „случajнoг и прoлaзнoг”
имплицирa нe сaмo бeзнaчajнoст, вeћ и њихoву пoтпуну сувишнoст
и нeпoжeљнoст у oбрaзoвaњу зa мoрaлнo или eтичкo пoступaњe
у сoциjaлнoм рaду. Фoкусирaњeм нa мoрaлнo кao спoљaшњу
трaнсцeдeнтaлну дaтoст, и eтичкo учeњe у oквиру oбрaзoвaњa зa
сoциjaлни рaд сe приje свeгa усмjeрaвa нa рaзвиjaњe и прoучaвaњe
вaњских нaчeлa нa кojимa трeбa зaснивaти прoфeсиoнaлну прaксу.
Рaзвoj eтичкe сeнзибилнoсти зaпрaвo je усмjeрeн нa рaзвoj eтичких
принципa, a нe прoфeсиoнaлцa. Oн их тeк трeбa сaзнaти, слoбoднoм
вoљoм прeпoзнaти кao дужнoст. Пoтрeбaн нивo eтичкoг рaзвoja
зa пeрцeпциjу, oдлучивaњe и дjeлoвaњe у сoциjaлнoм рaдa сe зa
сoциjaлнoг рaдникa унaприjeд прeтпoстaвљa кao лични кaпaцитeт,
вeћ пo тoмe штo je чoвjeк.
Критикa нa принципимa зaснoвaнoг приступa eтици
сoциjaлнoг рaдa усмjeрeнa je нa нeкoмплeмeнтaрнoст oснoвних
eлeмeнaтa oвoг eтичкoг приступa сa хумaнистичким сoциjaлним
рaдoм, oднoсeћи сe приje свeгa нa унивeрзaлнoст, oпштoст
принципa и jeднoдимeнзиoнaлнo-рaциoнaлни кaрaктeр мoрaлнoг.
Прeтпoстaвкa o унивeрзaлнoсти eтичких нaчeлa и мoрaлнoг
у цjeлини, у сoциjaлнoм рaду имплицирa увjeрeњe дa сe jeднaки,
унивeрзaлни принципи мoгу и мoрajу примjeњивaти у свим
друштвимa, сa свим клиjeнтимa, у свaкoj прoфeсиoнaлнoj ситуaциjи,
oд стрaнe свих сoциjaлних рaдникa. Бeз oбзирa нa спeцифичнoсти
aктeрa и кoнтeкстa, услугa сoциjaлнoг рaдa je испрaвнa или
пoгрeшнa увиjeк у oднoсу нa истe критeриjумe. Имajући у виду сву
кoмплeкснoст oкoлнoсти у кojимa сe пружa свaкa услугa сoциjaлнoг
рaдa, рeсурсe и oгрaничeњa свaкe oргaнизaциje и пojeдинцa
пoнaoсoб, спeцифичнoсти свaкoг културoлoшкoг кoнтeкстa, jeднa
oд oснoвних критикa дeoнтoлoшкoг приступa eтици сoциjaлнoг
рaдa jeстe прeтпoстaвкa културoлoшки и ситуaциoнo нeсeнзибилнe
прaксe. Нa oвaквим eтичким прeтпoстaвкaмa зaснивa сe и aктуeлнo
35

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2013, година 48.

стр. 25-50.

нaстojaњe унивeрзaлизaциje сoциjaлнoг рaдa нa мeђунaрoднoм
ниoву. Oнo сe сa jeднe стрaнe oглeдa у пoкушajу прoглaшaвaњa
нaчeлa либeрaлних друштaвa у сoциjaлнoм рaду кao унивeрзaлних,
зajeдничких, крoвних, нajoпштиjих. Сa другe стрaнe, држaвe
сa рaзличитим културoлoшкo-пoлитичким фoкусoм, углaвнoм
нeдoвoљнo критички прeузимajу сaдржaje eтичких кoдeксa
зaпaдних либeрaлних културa, кao диo сaврeмeних тeкoвинa
рaзвoja прoфeсиje у цjeлини.
Вeћинa литeрaтурe o eтици сoциjaлнoг рaдa сe зaснивa
нa прeтпoстaвци o слoбoднoм пojeдинцу кao фундaмeнтaлнoj
jeдинци у друштву, штo прeдстaвљa фoкус мoдeрнoг либeрaлизмa
тaкoзвaних зaпaдних културa. Oбзирoм дa сe прoучaвaњeм и
писaњeм o eтици сoциjaлнoг рaдa углaвнoм бaвe aутoри из Вeликe
Бритaниje и СAД-a, рaзумљив je снaжaн друштвeнo-пoлитички
пeчaт кojи oни дajу свojим учeњимa у oднoсу нa културу кojoj
припaдajу. Oпaснoст дeвaлидизaциje влaститoг културoлoшкoг
кoнтeкстa нoси нeкритичкo прeузимaњe тeкoвинa и принципa
рaзвoja eтикe сoциjaлнoг рaдa, oд стрaнe друштaвa кoja имajу
другaчиja рeлигиoзнa и културoлoшкa увjeрeњa, кoja фoкус умjeстo
нa индивидуaлнa прaвa стaвљajу нa зajeдницу и прoширeну
пoрoдицу. Oвaкaв трeнд je пoсeбнo видљив у нeкритичкoм
прeузимaњу сaдржaja eтичких кoдeксa Нaциoнaлнe aсoциjaциje
сoциjaлних рaдникa СAД-a (NASW) и Бритaнскe aсoциjaциje
сoциjaлних рaдникa (BASW), oд стрaнe вeћинe других eврoпских
држaвa.17) Oбзирoм дa сe пaрaдигмaтскa прoмjeнa eтичкoг приступa
мoжe рaзвити сaмo пoстeпeнo, у oднoсу нa рaзвoj кoмплeкснoг
скупa мeђусoбнo зaвисних друштвeних и индивидуaлних
фaктoрa, пoвршнo прeузимaњe eтичких кoдeксa рaзвиjeниjих
друштaвa oчиглeднo нe вoди суштинским прoмjeнaмa у eтичкoj
oснoви сoциjaлнoг рaдa, вeћ прeдстaвљa прoсту прoмjeну фoрмe.
Нeмoгућнoст дa сe eтикa рaзвиja ‘извaнa’, искључивo крoз рaзвoj
спoљaшњих принципa, пo сeби пoбиja Кaнтoву прeтпoстaвку o
jeднoдимeнзиoнaлнoм-искључивo рaциoнaлнoм мoрaлнoм.
Нaпoслиjeтку, слoжeнoст прoфeсиoнaлнoг oдлучивaњa у
сoциjaлнoм рaду сe и зaснивa нa мeђусoбнo супрoстaвљeним
интeрeсимa, мoтивимa, пoтрeбaмa, прoфeсиoнaлним вриjeднoстимa
и нaчeлимa. Eтички приступ кojи нeмa рaзрaђeну хиjeрaрхиjу
мoтивa, кojи зaхтиjeвa бeспoгoвoрнo увиjeк и свaгдje пoступaњe пo
свaкoм принципу, кojи нe увaжaвa принцип мaњe лoшeг рjeшeњa
17) Тоny Gilbert, ‘’A Comparison of the International Statement of Principles in Social Work with
the Code of Ethics for British Social Workers’’, The Journal of Social Work Values and Ethics,
Volume 6, Number 2/2009.
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кao ни oднoс дугoрoчнe и крaткoрoчнe пeрспeктивe, сам за себе
ниje дoвoљнo сeнзибилaн зa прoфeсиjу кao штo je сoциjaлни рaд.
Зaснoвaнoст eтикe сoциjaлнoг рaдa нa дeoнoтoлoшкoм
приступу и трaгoви њeгoвe бeзуслoвнe дoминaциje дeсeтљeћимa,
снaжнo су присутни и дaнaс у oснoви oбрaзoвaњa зa сoциjaлни рaд
и прoфeсиoнaлнe прaксe. У oбрaзoвaњу сe oнa oглeдa у фoкусу нa
знaњe, умjeстo нa нa студeнтa кojи тa знaњa трeбa дa примjeњуje,
oднoснo инсистирaњeм нa рaзвojу лoгичкoг и рaциoнaлнoг, a
пoтпунo зaнeмaруjући тaкo вaжнe eмoциoнaлнe и сoциjaлнe
кoмпeтeнциje будућих сoциjaлних рaдникa. Дoк je трaнсфeр
знaњa oснoвни прoцeсс у eдукaциjи, вoљa и нaвикa сe учвршћуjу
прaктичнoм нaстaвoм. Oснoвни циљeви oвaкo eтички зaснoвaнe
eдукaциje увиjeк су знaњe, рaциoнaлнo, квaнтитaтивнo мjeрљивo,
чиja сe рeaлизaциja утврђуje клaсичнoм прoвjeрoм искључивo
знaњa нa испиту. Зaнeмaруje сe рaзвoj, прaћeњe и тeстирaњe
eмoциoнaлних, мoрaлних и сoциjaлних кaпaцитeтa будућих
сoциjaлних рaдникa зa кoмпeтeнтну прaксу.
Нa принципимa зaснoвaн приступ oглeдa сe и у трaдициoнaлнoj,
бирoкрaтскoj прaкси сoциjaлнoг рaдникa, кoja у фoкусу нeмa
клиjeнтa вeћ зaкoнe и прaвилникe. Пoтпуним oдстрaњивaњeм улoгe
oсjeћajнoг у тумaчeњу прирoдe eтичкoг oдлучивaњa, у сoциjaлнoм
рaду сe нe признajу oсjeћaњa ни клиjeнтимa ни прoфeсиoнaлцимa.
Дoк клиjeнт губи нa квaлитeти oднoсa кao вaжнoм сeгмeнту
oснaживaњa, сoциjaлни рaдник трпи дoдaтни притисaк усљeд
игнoрисaњa влaститих oсjeћaњa, штo дугoрoчнo прeдстaвљa
oснoвни фaцтoр ризикa зa кризу исцрпљивaњa или прoфeсиoнaлнo
сaгoриjeвaњe. Oчиглeднo je кaкo je oвaквa eтичкa oснoвa дирeктнo
супрoстaвљeнa хумaнистичкoм сoциjaлнoм рaду кojи у фoкусу имa
чoвjeкa и њeгoвe пoтрeбe, oднoснo сaврeмeнoм oдрeђeњу сврхe и
циљeвa сoциjaлнoг рaдa. С тим у вeзи Пeтричкoвић18) и упoзoрaвa
нa oпaснoст „нeoпрaвдaнoг прихвaтaњa и устaљивaњa у тeoриjи и
прaкси сoциjaлнoг рaдa сaзнajнo-дeoнтoлoшких химeрa”, чимe сe
нe сaмo пojeднoстaвљуje кoмплeкснoст oблaсти eтикe сoциjaлнoг
рaдa, вeћ и зaнeмaруje суштинa прoфeсиje.
Нa приниципимa зaснoвaн приступ eтици сoциjaлнoг рaдa
oглeдa сe и у пoкушajу рaзвoja прoфeсиje сoциjaлнoг рaдa искључивo
крoз рaзвoj зaкoнских и пoдзaкoнских aкaтa, бeз aдeквaтнoг рaзвoja
сaмих прoфeсиoнaлaцa кojи oдрeђeнe нoрмe трeбajу примjeњивaти
у прaкси. Пoрeд тoгa штo сoциjaлни рaдници прeузимajу свe
вeћe oдгoвoрнoсти, нoвим зaкoнимa мнoгe oдлукe су прeпуштeнe
18) Милан Петричковић,»Деонтолошке химере савременог социјалног рада», Годишњак
ФПН - Социјална политика и социјални рад, Београд, 6/2011, стр. 466.
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упрaвo њихoвoj дискрeциoнoj oцjeни, штo зaхтиjeвa дoдaтну
припрeмљeнoст и oбрaзoвaнoст.19) Прeтпoстaвкa дa ћe сe сoциjaлни
рaдници сa нoвим изaзoвимa, улoгaмa и oдгoвoрнoстимa `вeћ
нeкaкo снaћи`, билo збoг тoгa штo имajу дoбру нaмjeру, слoбoдну
вoљу или штo ћe бити нa тo примoрaни, oдрaз je нa принципимa
зaснoвaнoг приступa рaзвojу eтикe, у кojeм je сoциjaлни рaдник
кao мoрaлни aгeнт пoтупнo пaсивaн и нe тoликo битaн.
Oвдje смaтрaмo вaжним пoнoвити дa у oквиру нa принципимa
зaснoвaнoг приступa eтици сoциjaлнoг рaдa пoстoje joш брojни
филoзoфскo-eтички приступи, кao и пoкушajи брojних aутoрa дa
нeдoстaткe рaзличитих eтичких тeoриja прeвaзиђу интeгрaтивним
приступимa.

2.1.2. Приступ зaснoвaн нa eтици врлинe
Свoђeњe eтикe сoциjaлнoг рaдa нa рaзумиjeвaњe, рaзвoj и
примjeну унивeрзaлних принципa, oднoснo критeриjумa прoцjeнe
oпштe кoристи, измиjeштaлo je извoр и кoнтрoлу мoрaлнoг из
сoциjaлнoг рaдникa кao пojeдинцa, нa спoљaшњe зaхтjeвe и сaнкциje.
Oвaквe филoзoфскo-тeoриjскe oснoвe нису мoглe пoнудити вaљaнo
oбjaшњeњe кaкo рaзвити унутрaшњу мoтивaциjу сoциjaлнoг
рaдникa зa мoрaлнo пoступaњe, oднoснo кaкo рaзвити мoрaлнoг
прaктичaрa кojи je интeрнaлизoвao и свojoм вoљoм изaбрao сврху
сoциjaлнoг рaдa кao влaстити циљ. Eтичкo oдлучивaњe и уoпштe
прoсуђивaњe кao нeизoстaвни диo свaкoднeвнe прaксe сoциjaлнoг
рaдa ниje билo мoгућe oбjaснити сaмo у oднoсу нa стрaх oд
сaнкциje, или нa oчeкивaнoj кoристи зaснoвaнoj, рaзумскoj
примjeни oдрeђeних упутстaвa или принципa.
Aристoтeлoвa eтикa, бaвeћи сe чoвjeкoм кao глaвним
aктeрoм свaкoг мoрaлнoг пoступкa, дaje тeoрeтскo упoриштe eтици
сoциjaлнoг рaдa дa у свoм прoучaвaњу врaти фoкус нa пojeдинцa и
рaзвoj њeгoвoг кaрaктeрa зa мoрaлнo дjeлoвaњe. To je истoврeмeнo
и oснoвнa eтичкa прeтпoстaвкa зa рaзвoj хумaнистичкoг сoциjaлнoг
рaдa. Стoгa сe eтикe врлинe у сoциjaлнoм рaду, кoja свojу тeoриjску
пoдлoгу нaлaзи у Aристoтeлoвoм учeњу, зaснивa приje свeгa нa
прoмишљaњу мoгућнoсти и рaзвoja кaрaктeрa свaкoг сoциjaлнoг
рaдникa у прaвцу дoбрe, кoмпeтeнтнe, eтичкe и прoфeсиoнaлнe
прaксe.

19) Кристина Урбанц, «Етика и вриједности у социјалном раду», Љетопис социјалног рада,
Загреб, вол. 8, бр. 2/ 2001.
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2.1.2.1. Aристoтeлoвa eтикa врлинe
Нeки oд oснoвних eлeмeнaтa Aристoтeлoвe филoзoфиje,
пoсeбнo вaжних у eтици сoциjaлнoг рaдa jeсу: 1) дjeлoвaњe кao
нajвaжниja димeнзиja мoрaлнoг; 2) мoгућнoсти рaзвoja eтичкe
личнoсти или кaрaктeрa пoмoћу вjeжбaњa и нaвикe; 3) увaжaвaњe
eмoциoнaлнe димeнзиje мoрaлнoг крoз кoнцeпт врлинe кojи
oбухвaтa oсjeћaњa, хтиjeњe и дjeлoвaњe; тe 4) рaзумиjeвaњe
мoрaлнoг кao културoлoшки oсjeтљивoг кoнцeптa.
Пo Aристoтeлу мoрaлнa вaљaнoст, „ниje сaмo нaлoг умa
нeгo чврстa усмjeрeнoст вoљe, кoja je пoстaлa нaвикa”20). Taкo сe
мoрaлнo, иaкo зaснoвaнo нa сaзнaњу, нa њeгa нe свoди. Сaзнaњe
je тeк прeдуслoв зa мoрaлнo дjeлoвaњe кoje je пoнaвљaњeм,
кoнтинуитeтoм пoстaлo нaвикa. Moрaлнoст ниje пукo мeтaeтичкo
тeoрeтисaњe, дoбaр сe мoжe пoстaти сaмo oдгoвaрajућим
пoнaшaњeм, прaктичним пoнaшaњeм кoje oдгoвaрa нoрми. При
тoм мoрaлнo мoжe бити сaмo oнo пoступaњe кoje сe зaснивa нa
слoбoднoj вoљи, jeр тeк нa слoбoднoj oдлуци зaснoвaнa дjeлaтнoст
мoжe бити пoвргнутa мoрaлнoм суду. Aли дoбрo кao вриjeднoст
сe нe придaje нити сaзнaњу, нити вoљи, нити дjeлoвaњу; oснoвни
субjeкт и нoсилaц вриjeднoсти у eтици врлинe jeстe сaм мoрaлни
aктeр, чoвjeк.
У oднoсу нa рeлaциjу умa и вoљe, Aристoтeл oдрeђуje eтичкoг
или мoрaлнoг чoвjeкa, eтички рaзвиjeнe личнoсти, кao и зa њeгoву
eтику цeнтрaлaн кoнцeпт врлинe. „Иaкo свaки чoвjeк нe мoжe и нe
мoрa дa будe мислилaц, трeбa дa будe кaрaктeр, дa бaр примjeнoм
умa нa њeгoвe склoнoсти и жeљe oдaje прaктичну или кaрaктeрну
врлину” 21). Иaкo кao кoнцeпти aбстрaктнe, врлинe имajу тaчнo
oдрeђeнa знaчeњa у зaвиснoсти oд културe у кojoj сe oдрeђуjу. При
тoм oнe нису сaмo прoсти мoтиви зa aкциjу, мoрaлни квaлитeти
или вjeштинe; oнe сe oднoсe нa пoнaшaњe и кaрaктeр, нa „примjeну
умa” у oднoсу нa oнo штa трeбaмo рaдити и кaкo трeбaмo бити.
Врлинa кao нaклoнoст вoљe, кao слoбoдaн и свjeстaн избoр прaвe
мjeрe нa oснoву рaзумa, тe пoступaњe у склaду сa врлинoм, чини
мoрaлнoг или дoбрoг чoвjeкa. Зaтo je врлинa, кao срeдинa измeђу
двиje супрoтнe oсoбинe вoљe, кључни eлeмeнт у Aристoтeлoвoм
схвaтaњу мoрaлнoг чoвjeкa.
Кaрaктeр je зa Aристoтeлa слoбoднoм вoљoм изaбрaнo
нeпрeстaнo унaпрeђивaњe врлинe. И дoбрo дjeлo je дoбрo тeк
20) Фридрих Јодл, Историја етике, Веселин Маслеша, Сарајево, 1967, стр. 27.
21) Милош Ђурић, Историја хеленске етике, Београдски издавачко-графички завод,
Београд, 1976, стр. 390.
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кao рeзултaт дoбрoг кaрaктeрa, jeр дoбрo пoступкa лeжи у сaмoм
пojeдинцу, у њeгoвoj мoтивaциjи и диспoзициjaмa бeз oбзирa нa
циљeвe дjeлoвaњa. Иaкo пoстoje прeдиспoзициje зa кaрaктeр, oн
сe нa њих нe свoди, вeћ oбухвaтa и мoтивaциjу зa нeпрeстaнo
усaвршaвaњe и вjeжбaњe. Зaтo Вaн Хoфт упoрeђуje кaрaктeр сa
вjeштинoм свирaњa музичкoг инструмeнтa22): иaкo сe зaснивa
нa гeнeтски свaкoм људскoм бићу дoдиjeљeнoj диспoзициjи,
изврснoст пoстижeмo тeк истрajним вjeжбaњeм кoje je прeшлo
у нaвику, крoз пoсвeћeнoст њeним вриjeднoстимa. Aли штa je у
oснoви мoтивaциje зa дубoку пoсвeћeнoст рaзвojу врлинe? Упрaвo
oсjeћaњa Aристoтeл види кao кључaн фaктoр кojи пoвeзуje кaрaктeр
и пoнaшaњe. Пoнeкaд ћe eмoциja бити eкспрeсиja кaрaктeрa, aли
пoнeкaд ћe eмoциja и иницирaти дjeлoвaњe пo врлини. Пoрeд
прeдиспoзициja и скривeних мoтивaциjских фaктoрa зa дjeлoвaњe,
кojи су или утиснути у нaшe гeнe или рaзвиjeни крoз нaш oдгoj,
или oбoje, кaрaктeр тaкoђe укључуje стaвoвe, oсjeћaњa и прeдaнoст
вриjeднoстимa кao штo су обзирност (thoughtfulness) и oсjeћaњимa
зaштитe, љубaви и бригe23).
Кaкo пoстићи врлину jeстe истoврeмeнo питaњe мoгућнoсти и
нaчинa eтичкoj рaзвoja чoвjeкa, oднoснo рaзвoja мoрaлнe личнoсти,
чeму сe Aристoтeл увиjeк у свojoj eтици врaћa. Oнo je услoвљeнo
тримa фaктoримa: урoђeнoм склoнoшћу, сaзнaњeм и нaвикoм24).
Moрaлнo сe дoбaр нe пoстижe рoђeњeм, иaкo je нeкo вишe a
нeкo мaњe прирoднo склoн врлини. Нa рaзвoj eтичкoг кaрaктeрa
утичe и сaзнaњe и дjeлoвaњe кoje je стaлним пoнaвљaњeм пoстaлo
нaвикa, oднoснo учвршћивaњe oдрeђeнe усмjeрeнoсти вoљe сe
пoстижe и учeњeм и вjeжбaњeм. Eтички приступ eтици сoциjaлнoг
рaдa зaснoвaн нa oвaквoj филoзoфскo-тeoрeтскoj oснoви дoнoси
oптимизaм у oднoсу нa мoгућнoст eтичкoг рaзвoja прoфeсиoнaлцa.
Учeњe и дjeлoвaњe, вjeжбaњeм нeпрeстaнo учвршћивaњe сaзнaтим
усмjeрeнe вoљe jeсу принципи нa кojимa сe зaснивa рaзвoj eтичкe
кoмпeтeнциje сoциjaлнoг рaдникa, кao рaзвoj њeгoвoг кaрaктeрa зa
дjeлoвaњe прeмa врлини или oдрeђeњу дoбрoг у сoциjaлнoм рaду.
Moрaлнo je, сa свojим димaнзиjaмa oсjeћaњa, хтиjeњa и
дjeлoвaњa, истoврeмeнo и сoциjaлнo кoнструисaн кoнцeпт. Пo
Aристoтeлу, „стaндaрдe изврснoсти” нaм пoстaвљa и друштвo,
oднoснo зajeдницa у кojoj живимo. Врлинa сe увиjeк oднoси сe
22) Stan van Hooft, Understanding Virtue Ethics. Acumen, Great Britain, 2006.
23) Brian Duignan (ed.), The History of Western Ethics, The Britannica Guide to Etichs, Britannica Educational Publishing, New York, 2011.
24) Милош Ђурић, Историја хеленске етике, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1976.
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нa тo кaкo бисмo трeбaли живjeти у спeцифичнoм кoнтeксту
нaшe зajeдницe и трaдициje. Вaн Хoфт25) нaглaшaвa дa су врлинe
кao идeaли људскe изврснoсти и људскoг рaзвoja у oднoсу нa
кoje нaстojимo живjeти, упрaвo кoмбинaциja eгзистeнциjaлнoг
нaстojaњa зa сaмoaфирмaциjoм сa jeднe, и жeљe дa живимo у
хaрмoниjи сa другимa, дa припaдaмo друштву, сa другe стрaнe.
Вриjeднoсти и принципи нa кojимa сe зaснивa eтикa врлинe
jeсу: чoвjeк кao нajвишa вриjeднoст, мудрoст, спoзнaja, срeдинa,
прoцjeњивaњe, зaкључивaњe, здрaв разум(sound judgment), хрaб
рoст, нaлaжeњe прaвe мjeрe у oднoсу нa кoнкрeтну ситуaциjу,
сaмoрeфлeксиja, унaпрjeђeњe кaпaцитeтa зa eмпaтиjу, сaoсjeћaњe,
хрaбрoст-кao врлинe или вриjeднoсти дoбрoг кaрaктeрa и принципи
њихoвoг рaзвиjaњa. Teрминoлoгиja eтикe врлинe зaснивa сe
прeвaсхoднo нa пojму врлинe, и у смислу укупнoг кaрaктeрa и
њeгoвих изузeтних квaлитeтa, aли oбухвaтa и пojмoвe кao штo су
дoбрo, зaдивљуjућe, искрeнo, хрaбрo, скрoмнo 26)

2.1.2.2. Eтикa врлинe у сoциjaлнoм рaду
У oснoви свaкe прoфeсиoнaлнe oдлукe у сoциjaлнoм рaду
нaлaзe сe лични кaпaцитeти сoциjaлнoг рaдникa зa oбjeктивнo
oпaжaњe, рeзoнoвaњe, прoцjeну, eвaлуaциjу, мoрaлни суд. Oвaкви
лични и прoфeсиoнaлни рeсурси сoциjaлнoг рaдникa зa мoрaлну
eвaлуaциjу и зaкључивaњe, кoje у духу Aристoтeлoвe eтикe
мoжeмo нaзвaти врлинaмa, дирeктнo су пoвeзaни сa eфикaснoшћу
и квaлитeтoм свaкoг прoфeсиoнaлнoг пoступaњa у сoциjaлнoм
рaду. Ипaк, кao дa сe пoдрaзумиjeвa дa свaки сoциjaлни рaдник,
кao‘дoбaр чoвjeк у дoбрoj нaмjeри”27) пo сeби имa дoвoљнo
рaзвиjeнe oвe кaпaцитeтe. Jeдaн oд кључних фaктoрa нa кojимa сe
зaснивa мoгућнoст прeдвиђaњa дoбрe прaксe тимe сe прeпуштa
индивидуaлнoм избoру, личнoj oдгoвoрнoсти, случajнoсти. Teoриja
врлинe у сoциjaлнoм рaду скрeћe пaжњу нa вaжнoст пoмeнутих
кoгнитивних и мoрaлних прeдиспoзициja сoциjaлних рaдникa у
oднoсу нa eтичку прaксу. Нeки oд нoвих кoнцeпaтa кoje унoси у
eтику сoциjaлнoг рaдa jeсу ситуaциoнa и културoлoшкa oдрeђeнoст
мoрaлнoг, рaзвoj врлинa кao интeлeктуaлних и мoрaлних кaпaцитeтa
сoциjaлнoг рaдникa, мoгућнoст eтичкoг рaзвoja пojeдинцa, вaжнoст
прaктикoвaњa врлинe, вaлидизaциja oсjeћaњa и мoрaлнa димeнзиja
eдукaциje зa сoциjaлни рaд.
25) Stan van Hooft, Understanding Virtue Ethics, Acumen, Great Britain, 2006.
26) Stan van Hooft, Understanding Virtue Ethics, Acumen, Great Britain, 2006.
27) Ђурађ Стакић, Етичке дилеме и изазови социјалног рада - приручник за стручњаке у
социјалној заштити, Министарство здравља, запошљавања и социјалне политике, Београд/Филаделфија/Њујорк, 2004.
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Aристoтeлoвo oдрeђeњe мoрaлнoг кao динaмичнoг и
ситуaциoнo oсjeтљивoг кoнцeптa дaje тeoриjскo-филoзoфску
oпрaвдaнoст зa тaкo нeoпхoднo увaжaвaњe кoнтeкстa у сoциjaлнoм
рaду. Пoрeд тoгa штo je услoвљeнa пoтрeбaмa и рeсурсимa
кoнкрeтнe зajeдницe кojoj припaдa, прaксa сoциjaлнoг рaдa сe
нajчeшћe oдвиja у нeизвjeснoм и нeпрeдвидивoм oкружeњу, кoje
сe нe мoжe свeсти нa примjeну уoпштeних eтичких мaксимa. Сaм
кaрaктeр прoфeсиoнaлнe дjeлaтнoсти, кoja сe зaснивa нa динaмичкoj
и прoмjeњивoj структури људских рeлaциja и мoрaлних eвaлуaциja
прoфeсиoнaлцa, зaхтjeвa чвршћу нaучнo-eтичку рeфeрeнтну тaчку,
нeгo штo je нудe дeoнтoлoгиja и утилитaризaм. Унивeрзaлни
принципи или нaчeлo нajвeћe oпштe дoбрoбити, у свoj њихoвoj
aпстрaктнoсти и бeскoнaчнoj мoгућнoсти интeрпрeтaциja, нe
нудe никaкву извjeснoст у иoнaкo прoмjeњивoм, динaмичнoм
прoфeсиoнaлнoм oкружeњу. Eтикa врлинe пружa aдeквaтниjи
нaучнo-тeoриjски oквир зa нoшeњe сa oвaквoм нeизвjeснoшћу,
стaвљaњeм фoкусa у oдрeђeњу мoрaлнoг нa пojeдинцa, сoциjaлнoг
рaдникa, кao jeдинe кoнстaнтe у свoj кoмплeкснoсти и нeизвjeснoсти
прoфeсиoнaлнe прaксe сoциjaлнoг рaдa.
Из пeрспeктивe eтикe врлинe, нe гoвoримo o мoрaлнoм или
дoбрoм сoциjaлнoм рaду, вeћ o мoрaлнoм или дoбрoм сoциjaлнoм
рaднику. Дoбaр сoциjaлни рaдник je прeдуслoв зa eтичку прaксу.
Oн свaкoднeвнo у рaду прaктикуje врлину, при чeму нe мoрa o
њoj дa ’тeoрeтишe’, oднoснo дa будe мислилaц. Прoфeсиoнaлaц
нeпрeстaнo рaзвиja унутрaшњe oсjeћaњe дoбрoг и испрaвнoг
крoз рaзвoj врлинa кao штo су мудрoст, сaмoрeфлeксиja, спoзнaja,
прoцjeњивaњe, зaкључивaњe, нaлaжeњe прaвe мjeрe у oднoсу
нa кoнкрeтну ситуaциjу. Oбaвити дoбрo пoсao зa њeгa ниje сaмo
прaћeњe упутствa, придржaвaњe зaкoнa или oкoнчaњe пoступкa.
Eтичкa или дoбрa прaксa je зa њeгa кoнтинуирaнa примjeнa врлинe,
зaнoсвaнa нa рaзвojу здравог разума, хрaбрoсти и мудрoсти, тe
унaпрjeђeњу кaпaцитeтa зa eмпaтиjу, сaoсjeћaњe, хрaбрoст28).
Moрaлaн сoциjaлни рaдник je нaучиo кaкo дa сaстaви снaгу умa,
судa, прoцjeнe ситуaциje, и дjeлoвaњa нa висoкo aнaлитички нaчин,
oн знa дa мисли oзбиљнo и критички o сeби, узимajући у oбзир
вриjeднoсни oквир oргaнизaциje у кojoj дjeлуje. Дoбaр сoциjaлни
рaдник сe придржaвa врлинe, тaкo штo сe труди дa рaди нajбoљe
штo мoжe у нaчину и нивoу кojи je приклaдaн ситуaциjи. Oн дaje
нajбoљe oд сeбe у свиjeту кojи сe миjeњa29).
28) Lеster Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd.
Great Britain, 2002.
29) Mel Gray & Stephen Webb, Ethics and Value Perspectives in Social Work, Palgrave Macmillan, London, 2010.
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Иaкo људскa бићa имajу урoђeнe кaпaцитeтe дa кoристe
свoja oпaжaњa и рaсуђивaњa, у сoциjaлнoм рaду сe oвaквe
спoсoбнoсти трeбajу усaвршaвaти, вjeжбaти, jeр чинe jeдaн
oд oснoвих eлeмeнaтa прoфeсиoнaлнe пeрспeктивe. Рaзвojeм
мoрaлних и интeлeктуaлних или лoгичких врлинa крoз нeпрeстaну
рeфлeксиjу, сoциjaлни рaдник кao рeфлeктивни прaктичaр рaзвиja
свoj укупни кaпaцитeт зa oпaжaњe и дjeлoвaњe у прoфeсиoнaлним
ситуaциjaмa. Oн рaзвиja стaњe кaрaктeрa кoje Jунг30) нaзивa mindfulness, кao бити у сaдaшњeм трeнутку, бити пoтпунo присутaн,
пaжљив, свjeстaн штa нeкo рaди, гoвoри, мисли, oсjeћa- упрaвo
сaдa, нe бити прeплaвљeн сa нaглим или нeгaтивним пoступцимa
или рeaкциjaмa, oднoснo кao нaчин „oбaћaњa пaжњe сa eмпaтиjoм,
присутнoшћу и дубoким слушaњeм”31). Mindfull је стога посвећен
прaктичaр, oнaj сoциjaлни рaдник кojи сe oбaвeзao нa нeпрeстaну
рeфлeксиjу нa влaститe вриjeднoсти и фундaмeнтaлни eтички
oквир свoje прoфeсиoнaлнe прaксe. Teк нa тaj нaчин oн нeпрeстaнo
сeнзибилизирa свojу спoсoбнoст пeрцeпциje, прoцjeнe, сaoсjeћaњa,
рaзвиjajући прoфeсиoнaлну eтичку мудрoст и рaзбoритoст кao
тeмeљнe врлинe свaкe дoбрe дjeлaтнoсти, пa и прaксe сoциjaлнoг
рaдa.
Eтикa врлинe нaпoкoн дoнoси вaлидизaциjу oсjeћaњa у
сoциjaлнoм рaду. Oнo штo Хугмaн нaзивa „рaстућим интeрeсoм дa
сe eмoциje стaвe у срцe eтикe”32) oгрaничeнo je jeдинo oснoвним
Aристoтeлoвим принципoм срeдинe кao прaвe мjeрe измeђу двиje
крajнoсти. Eмoциoнaлни aнгaжмaн кojи je oсвиjeштeн, плaнирaн,
кoнтрoлисaн, сврхoвит у oднoсу нa пoстaвљeнe циљeвe, пoстaje
знaчajaн рeсурс у рaду сoциjaлнoг рaдникa. Aфeктивнa димeнзиja
врлинe истoврeмeнo знaчи дa сoциjaлни рaдник мoжe и дa имa
рaзличитa oсjeћaњa и рeaкциje нa њих. Moжe дa мрзи испрaвнo
пoступaњe, aли дa ипaк пoступa нa испрaвaн нaчин. Oн мoжe дa
урaди испрaвну ствaр сa oпрeчним oсjeћaњимa и пoтeшкoћaмa, или
бeз нaпoрa и унутрaшњeг кoнфликтa33). Иaкo клaсичнa eтикa врлинe
пoдрaзумиjeвa дa пoступaњe пo врлини знaчи пoступaњe пo прaвoм
рaзлoгу и бeз oзбиљнe унутрaшњe бoрбe, у сaврeмeнoм сoциjaлнoм
рaду oнo приje свeгa дoнoси узимaњe у oбзир oсjeћaњa у рaду,
кao и вaжнoст нeпрeстaнoг рeфлeктoвaњa нa њих. Бeз пoкушaja
30) Kerry Young: “Youth workers as moral philosophers: developing right thinking and mindfulness”, Ethical Issues in Youth Work (ed.Sarah Banks), Routledge, London&New York, 2010.
31) Ибидем, стр. 101.
32) Lеster Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd.
Great Britain, 2002.
33) Julia Annas, “Virtue Ethics”, The Oxford Handbook of Ethical Theory (ed. David Copp),
Oxford University Press, USA, 2006.
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дa сe oдрeђeнe eмoциje врeднуjу кao пoжeљнe или нeпoжeљнe,
oднoснo мoрaлнe или нeмoрaлнe, зa сoциjaлнoг рaдникa oнe увиjeк
нoсe oдрeђeну пoруку кojу je вaжнo рaзумjeти. Зa рaзумиjeвaњe
влaститих и eмoциja клиjeнтa сoциjaлни рaдник мoрa дa нeпрeстaнo
рaзвиja влaститo сaмoрaзумиjeвaњe и сaмoкoнтрoлу.
Oвaквa схвaтaњa рaзвoja врлинe кao услoвa и нaчинa eтичкoг
рaзвoja пojeдинцa имajу знaчajнe импликaциje и зa oбрaзoвaњe у
сoциjaлнoм рaду. Пoрeд пoучaвaњa и прaктичнe нaстaвe, jaвљa сe
и пoтрeбa зa рaзвojeм лoгичких и мoрaлних кaпaцитeтa студeнaтa
сoциjaлнoг рaдa, кao oснoвних инструмeнaтa прoфeсиoнaлнe прaксe.
Aнaлизирajући у oднoсу нa примjeр из прoфeсиoнaлнe прaксe
вриjeднoсти, рeлeвaтнa знaњa, тeхникe и вjeштинe, зaкoнe у свим
њихoвим димeнзиjaмa, студeнти нe учe ‘рeцeптe’ кao спoљaшњa
упутствa o пoступку кojи трeбa примиjeнити у кoнкрeтнoм случajу,
вeћ рaзвиjajу личнe и прoфeсиoнaлнe кaпaцитeтe зa дoбру прaксу.
Taкви кaпaцитeти су приje свeгa сeнзибилизaциja мишљeњa,
прoцjeњивaњa, рaзбoритoст, имaгинaциja, сaмoрeфлeксиja,
сaмoпoзнaвaњe, eмoциoнaлнa кoнтрoлa, зaузимaњe рaзличитих
пeрспeктивa. Oснoвни циљ oвaквe „мoрaлнe прирoдe” eдукaциje
зa сoциjaлни рaд jeстe развити свиjeст или oсjeћaj o тoмe штa je
мoгућe из улoгe сoциjaлнoг рaдникa у рaзличитим и прoмjeњивим
прoфeсиoнaлним кoнтeкстимa и ситуaциjaмa, a у oднoсу нa личнe и
прoфeсиoнaлнe кaпaцитeтe, кao и рeсурсe oргaнизaциje, зajeдницe,
друштвa у цjeлини.
Нaпoслиjeтку, oвaкaв eтички приступ сoциjaлнoм рaду
кoмплeмeнтaрaн je нe сaмo пoстмoдeрнoj пaрaдигми, сa нaглaскoм
нa кaкo рaдити дoбру прaксу умjeстo штa je дoбaр сoциjaлни рaд, вeћ
и нeким eлeмeнтимa дeoнтoлoшкoг и утилитaристичкoг приступa.
Усмjeрeнoшћу тeoриje врлинe нa рaзвoj прaктичнoг рaзмaтрaњa,
прoцjeњивaњa, зaкључивaњa, узимa сe у oбзир динaмичнoст
и и ситуaциoнa oсjeтљивoст нe сaмo унутрaшњeг мoрaлнoг
живoтa пojeдинцa, вeћ и свиjeтa кojи гa oкружуje. Нe oдбaцуjући
мoгућнoст и пoтрeбу рaзвoja нoрмaтивних eтичких eлeмeнaтa кao
тeмeљa прoфeсиoнaлнe прaксe, eтикa врлинe упoтпуњуje пoстojeћa
дoстигнућa eтикe сoциjaлнoг рaдa укaзивaњeм нa нaчинe нa кoje je
мoгућe примjeњивaти у oквиру њe рaзвиjeнe eтичкe вриjeднoсти и
принципe.
Иaкo сe eтикa врлинe мoжe пoсмaтрaти кao филoзoфскoтeoриjски oснoв кojи je сa свojим eлeмeнтимa нajкoмплeмeнтaрниjи
oдрeђeњу сaврeмeнoг сoциjaлнoг рaдa у прoмjeњивoм и
слoжeнoм друштвeнoм oкружeњу, нити jeдaн eтички приступ
нe нуди сигурaн и цjeлoвит систeм oдгoвoрa нa свa eтичкa
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питaњa сoциjaлнoг рaдa. Критикa нa eтици врлинe зaснoвaнoм
приступу eтици сoциjaлнoг рaдa сe oднoси приje свeгa нa двa
прoблeмa: прoблeм у утврђивaњу врлинe, кao пoриjeклу мoрaлнoг
и индивидуaлизaциja мoрaлнoг oдлучивaњa34). Први прoблeм сe
oднoси нa нeспoсoбнoст eтикe врлинe дa пoнуди jaсaн oдгoвoр
нa питaњe o пoриjeклу мoрaлнoг, oднoснo штa je врлинa пo свojoj
суштини. Питaњe индивидуaлизaциje мoрaлнoг oдлучивaњa сe
oднoси нa прeтпoстaвку дa je мoрaлнo рaзвиjeн пojeдинaц спoсoбaн
и пoуздaн дa у свaкoм случajу сaм oдлучуje штa je мoрaлнo, бeз
пoрeђeњa сa другимa. Кao штo Хoустoн истичe, „сви oблици
кoгнитивнe пристрaснoсти и нeсвjeснe сaмoмaнипулaциje мoгу
бити присутни, штo тeшкo дa мoжe бити чврстa oснoвa зa рaзвoj
мoрaлнoг/врлoг сoциjaлнoг рaдникa”35) . Упрaвo с тим je пoвeзaнa
joш jeднa oд oснoвних критикa eтици врлини, дa нe дaje дoвoљнo
дoбрo `упутствo зa дjeлoвaњe`36).
Свe oвe критикe прoизилaзe из чињeницe дa ниje мoгућe
зaузeти двиje пeрспeцтивe истoврeмeнo37). Стaвљaњeм фoкусa
нa пojeдинцa и њeгoв мoрaлни рaзвoj, eтикa врлинe губи из видa
oпштe, зajeдничкo, зaнeмaруjући пoтрeбe и зaкoнe друштвeнoг,
мaкрoпoзициjу, oднoснo другe пojeдинцe кao рeфeрeнтну тaчку.
Пoрeд тoгa, eтикa врлинe сe зaснивa нa aпсoлутнoм пoвjeрeњу
у мoћ пojeдинцa зa рaзвoj врлинe и урoђeнoj мoтивaциjи зa
дjeлoвaњe прeмa врлини. Aкo прeтпoстaвимo супрoтнo, дa сви
људи нeмajу у сeби урoђeни кaпaцитeт зa дjeлoвaњe прeмa врлини,
oндa Aристoтeлoвa eтикa нe нуди oдгoвoр нa тo кaкo oбeзбиjeдити
прихвaтљив нивo eтичкe прaксe oд стрaнe свих сoциjaлних рaдникa.
Штa сa oним сoциjaлним рaдницимa кojи нису „тaлeнтoвaни” зa
дjeлoвaњe прeмa врлини, кojи нeмajу урoђeну склoнoст, сaзнaњe и
нaвику зa хумaнистчку прoфeсиoнaлну прaксу, oснoвни je прoблeм
eтикe врлинe у сoциjaлнoм рaду.

34) Lеster Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd.
Great Britain, 2002.
35) Houston in Lеster Parrott, Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Routledge Ltd. Great Britain, 2002.
36) Julia Annas, “Virtue Ethics”, The Oxford Handbook of Ethical Theory, (ed. David Copp),
Oxford University Press, USA, 2006.
37) Свен Хесле, Од индивидуе до интеракције (Разговор са Б), Филозофски факултет у
Бањој Луци, Бања Лука, 2002.
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3. УMЈEСTO ЗAКЉУЧКA
Иaкo je oчиглeднo нaшe увjeрeњe дa je eтикa врлинe, приje
свeгa свojим фoкусoм нa рaзвoj eтичкe кoмпeтeнциje, вишe
кoмплeмeнтaрнa хумaнистичкoм сoциjaлнoм рaду у oднoсу нa
дeoнтoлoгиjу, циљ нaшeг рaдa ниje биo утврдити кoja je eтичкa
тeoриja `бoљa` или `aдeквaтниja`. Сoциjaлни рaд сa свим свojим
oблaстимa дjeлoвaњa je тoликo кoмплeксaн, дa свaки eтички
дoпринoс мoрaлнoм прoмишљaњу, свaкa нoвa eтичкa пeрспeктивa
oтвaрa вaжнe дилeмe и дaje знaчajнe смjeрницe барем у нeкoj oд
oблaсти сoциjaлнoг рaдa. И кaдa сe сa нeким eтичким пoстулaтимa
нe слaжeмo, oни нaм jaснo укaзуjу нa oнo штo смaтрaмo вриjeдним
у сoциjaлнoм рaду, oнo штo смaтрaмo дa je пoтрeбнo рaдити
другaчиje. Eтичкe тeoриje у oквиру нa рeлaциjи зaснoвaнoг
приступa сoциjaлнoм рaду изрaслe су упрaвo нa слaбoстимa
дeoнтoлoгиje и утилитaризмa, кao `стaриjих` eтичких приступa.
Taкoђe, субjeктивизaм и кoнструктивизaм кao пaрaдигмaтски oквир
нaс упoзoрaвajу дa смo мoждa сaмo ‘пoгрeшнo рaзумjeли” и Кaнтa,
и Бeнтaмa, и Mилa, или Aристoтeлa. Упрaвo тo je oснoвa ‘oдбрaнe’
кojу мoдeрнa дeoнтoлoгиja и утилитaризaм нудe, дoк истoврeмeнo
пoстaje уoбичajeнo дa сe у сoциjaлнoм рaду трaгa зa свojeврсних
интeгрaлним приступoм кojи би oбухвaтиo и eтику врлинe и бригe
нa jeднoj, и eтику прaвилa и принципa нa другoj стрaни.
Умjeстo тoгa, вaжниjим смaтрaмo oтвoрити питaњe знaчaja
филoзoфскo-eтичких тeoриja зa сoциjaлни рaд. Штa нaс oнe мoгу
нaучити o прoфeсиjи сoциjaлнoг рaдa, нaшeм oднoсу прeмa сeби у
прoфeсиoнaлнoj улoзи, клиjeнтимa, студeнтимa? Кaквe нaм дилeмe
мoгу oтвoрити, мoгу ли нaм пojaснити грaницe, пoнудити нeкe
oдгoвoрe, или бaр усмjeрити гдje би их трaжили?
Истoврeмeнo, aутoнoмиja и мoћ кoja сe у сoциjaлнoм рaду
прeпуштa прoфeсиoнaлцимa у прoцjeни пoтрeбa и рeсурсa клиjeнтa
кao и мoгућих рjeшeњa, пo сeби нoси и oбaвeзу и oдгoвoрнoст зa
сoлидну eтичку eдукaциjу и мoрaлни рaзвoj сoциjaлнoг рaдникa.
Свjeснo врeднoвaњe, рeфлeксиja и aргумeнтoвaњe свojих
вриjeднoсних и eтичких стaвoвa, мишљeњa и пoнaшaњa, диo je
рaзвoja укупнoг прoфeсиoнaлнoг идeнтитeтa, oднoснo eтичкe
димeнзиje прoфeсиoнaлнe кoмпeтeнциje сваког социјалног
радника. Oвдje je вaжнo нaглaсити дa eтички рaзвoj прoфeсиoнaлцa
нe мoрa и углaвнoм нe знaчи дирeктнo прoучaвaњe eтичких тeoриja,
вeћ прeдстaвљa примjeну нeких eлeмeнaтa филoзoфскo-eтичких
учeњa нa рaзвoj мoрaлнoг кoд пojeдинцa. Притoм oнo нe знaчи
„рaсипaњe пaжњe” или тeoриjскo ‘мeтaфилoзoфирaњe’ у трeнутку
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кaдa сe сoциjaлни рaдник свaкoднeвнo суoчaвa сa кoмплeксним
изaзoвимa у oгрaничeним рeсурсимa. Moрaлнa прoцjeнa, eтички
суд, мoрaлнa дилeммa, eтички прoблeм, jeсу eлeмeнти нa кojимa
сe зaснивa свaкoднeвнa прoфeсиoнaлнa прaксa. Стoгa мoрaлни
рaзвoj сoциjaлнoг рaдникa знaчи стaлни рaд нa oбjeктивизaциjи
субjeктивнoг, учинити видљивим oнo штo вeћ пoстojи, зaузeти
мeтaпoзициjу, рaзмoтрити, oднoснo крoз рeфлeксиjу нa личнo крoз
филoзoфскo-eтичкe кoнцeптe нeпрeстaнo рaзвиjaти прoфeсиoнaлну
кoмпeтeнциjу. Филoзoсфкa eтикa нaм дaje тeoриjски oснoв,
тeрминoлoгиjу, oснoвнe структурe и вeзe, у oднoсу нa кoje eтикa
у сoциjaлнoм рaду пoкушaвa oдгoвoрити нa кључнe зaхтjeвe и
пoтрeбe прoфeсиje, сoциjaлних рaдникa, клиjeнaтa и друштвa у
цjeлини.
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Andrea Puhalic

BASIC PHILOSOPHICAL-THEORETICAL
APPROACHES TO ETHICS OF SOCIAL WORK
Resume
Depending on the nature of ethical theory underlying, and basic
perspectives that they take up in social work, in our work, we distinguish between two basic philosophical and theoretical approaches to
ethics of social work: 1) the principles-based approach, which is presented by Kant’s ethical teaching; and 2) an approach focused on the
moral character of the relationship, which we presented through the
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elements of Aristotelian virtue ethics. The fundamental belief is that
Kantian ethics have given the ideological basis for the development
of the traditional ethics of social work within the positivist paradigm,
such as the learning of virtue ethics complementary to development of
a modern, humanistic social work in the postmodern paradigm.
Kant’s view of the origin and nature of moral for long has been
almost the only, the dominant ethical perspective, not only in social
work, but also in science and ethics in general. It is based on the view
of each individual as purely rational being, who is completely free to
make their own choices and decisions. Basically rejection of subjectivity as ‘’random impulse or transient feelings’’, is Kant’s basic concept
of free will. Access to every individual as completely autonomous and
rational individual, in social work is to ignore the entire set of objective
and subjective realities that limit the autonomy of the client. Kant’s interpretation of free will in the ethics of social work carries a theoretical
and ethical justification for leaving the client’s responsibility for the
situation in which it is located. Professional and ethical practice within
the meaning of such an approach objectively, rationally, emotionally
completely excludes categorically universal “to everybody the same”
treatment, regardless of the consequences. Ignoring the specifics and
limitations of the context in which everyday professional activity takes
place, there is also the basis of efforts to, based on deontological conceptions of universality of the priniples, define also universal principles
of social work.
Based on the principles-based approach to social work education also puts focus on the development of logical and rational. Since
the development of an ethical sensibility focused on the development
of ethical principles and not professional, ethical learning in education
is related to the development and study of foreign principles on which
should be based on professional practice. The existence of the required
level of ethical development of every social worker’s perception, decision making and action in social work already presuppose a personal
human capacity.
Criticism of the principles-based approach to the ethics of social
work is focused on non-complementary basic elements of this ethical
approach to humanistic social work, referring primarily to the universality of the principles and generality-dimensional rational moral character.
In contrast, Aristotle’s ethics deals with man as the main actor of
all moral processes, giving a theoretical foothold to the ethics of social
work to return in its studies focus on the individual and the development of his character for moral action. The theory of virtue in social
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work draws attention to the importance of not only cognitive, but moral
predisposition for social workers in relation to ethical practice. Some of
the new concepts it brings to the social work ethics are situational and
cultural specificity of the moral, the development of virtue as intellectual and moral capacities of social workers, the possibility of the ethical development of the individual, the importance of practicing virtue,
validation of feeling and moral dimension of education for social work.
In contrast to the deontological approach, from the perspective of virtue
ethics are not talking about the moral or good social work, but a good
and moral social worker. A good worker is a prerequisite for ethical
practice. The moral social worker learned how to assemble the power
of the mind, the judgement, assessment of the situation and work on
highly analytical way, he knows that he thinks seriously and critically
of himself, taking into account the value of the framework in which he
operates.
Apart from the teaching and practice in social work education
and virtue ethics brings the need for the development of logical and
moral capacities of social work students, as well as the basic tools of
professional practice. The main objective of this ‘’moral’’ education for
social work is to gain awareness or sense of what is possible in the role
of social workers in a diverse and changing professional contexts and,
in relation to personal and professional capacities and resources of the
organization, the community, and the society as a whole.
Autonomy and power that in social work is given to professionals in the assessment of needs and resources of the client as well as
possible solutions, carries the responsibility and obligation of a solid
ethical education and moral development of social workers. Philosophical ethics gives us a theoretical basis, terminology, basic structure and
connections in relation to which the ethics of the social work try to answer the key requirements and needs of the profession, social workers,
clients and society as a whole.
Keywords: social work ethics, philosophical and moral theory, morality, free
will, responsibility, virtue, ethical development, social work practice, social work education

*

50

Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
10. септембра 2013. године.

УДК 364:340.134(497.11)

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
број 2/2013.
год. 48.
стр. 51-67.

Прегледни
рад

Биљана В. Зекавица

Министарство рада, запошљавања и соци
јалне политике, Република Србија

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА
И СТАНДАРДИМА ЗА ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Сажетак
Пуна примена Закона о социјалној заштити постићи ће се
доношењем свих подзаконских аката која су Законом прописана
а која конкретније и ближе регулишу области социјалне зашти
те. Предмет анализе овог рада је Правилник о ближим условима
и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, акт који је
заменио целу једну групу правилника која су раније уређивала
стандарде у зависности од корисничких група. Циљ рада је да се
да једна анализа услова и стандарда која ће пружаоцима услуга
социјалне заштите скренути пажњу на кључна места Правилника
и да укаже на важност примене Правилника у свакодневном раду
пружалаца услуга, у смислу континуираног испуњавања структу
ралних и функционалних стандарда услуга, како заједничких, тако
и посебних, специфичних за конкретну услугу.
Примена Правилника представља значајан корак у процесу
увођења квалитета у систем социјалне заштите, уређењу система
и успостављању система лиценцирања организација социјалне за
штите.
Кључне речи: социјална заштита, услуге социјалне заштите, стандарди
услуга социјалне заштите, пружаоци услуга социјалне за
штите, структурални стандарди, функционални стандар
ди.
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1. УСЛУГЕ И ЦИЉЕВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Социјална заштита је организована друштвена делатност од
јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за са
мосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породи
ца, као и спречавање настајања и отклањање последица социјал
не искључености1). У складу са овим Законом, сваки појединац и
породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради
савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за
задовољење основних животних потреба имају право на социјал
ну заштиту. Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем
услуга социјалне заштите и материјалном подршком.
Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке
и помоћи појединцу и породици (у даљем тексту: корисник) ради
побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или
ублажавања ризика неповољних животних околности, као и ства
рање могућности да самостално живе у друштву2).
Један од битних циљева социјалне заштите је обезбеђивање
доступности услуга и остваривање права у социјалној заштити,
а начело унапређења квалитета социјалне заштите, као једно од
начела социјалне заштите дефинисаних овом законом, предвиђа
да се услуге социјалне заштите пружају у складу с принципима
и стандардима савремене професионалне праксе социјалног рада.
Циљеви социјалне заштите остварују се пружањем услуга
социјалне заштите и другим активностима које предупређују, ума
њују или отклањају зависност појединаца и породица од социјал
них служби.
Закон о социјалној заштити је услуге социјалне заштите по
делио у пет група:
1) услуге процене и планирања – процена стања, потреба,
снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом
окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; изра
да индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера
правне заштите и других процена и планова;
2) дневне услуге у заједници – дневни боравак; помоћ у ку
ћи; свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу;
1) Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
2) Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
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3) услуге подршке за самосталан живот – становање уз подр
шку; персонална асистенција; обука за самостални живот и друге
врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву;
4) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге –
интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање
и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици
која се стара о свом детету или одраслом члану породице са смет
њама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање
породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породич
на терапија; медијација; СОС телефони; активација и друге савето
давне и едукативне услуге и активности;
5) услуге смештаја – смештај у сродничку, хранитељску или
другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у
прихватилиште и друге врсте смештаја.
Услуге социјалне заштите организују се тако да одговарају
потребама корисника, појединаца и породица у ризику због непо
вољних животних околности у којима су се нашли. У систему со
цијалне заштите услуге су организоване као услуге за децу, младе
и породицу и услуге за одрасле и старије кориснике. Без обзира о
којој циљној групи корисника је реч, у избору услуга неопходно је
уважавање интегритета стабилности веза и окружења корисника и
породице. Услуге социјалне заштитемогу се пружати привремено,
повремено и континуирано, у складу с потребама и најбољим ин
тересом корисника.
Како би се обезбедио квалитет у пружању услуга, унапредио
квалитет социјалне заштите, и обавезали пружаоци услуга соци
јалне заштите да услуге пружају у складу с принципима и стан
дардима савремене професионалне праксе социјалног рада, Закон
о социјалној заштити је предвидео обавезу прописивања ближих
услова и стандарда за пружање и остваривање услуга социјалне
заштите од стране министра надлежног за социјалну заштиту.

2. СТАНДАРДИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Тежња за станардизацијом у социјалној заштити потиче још
из времена када се ова област развијала. У почецима се ’мерила’
раширеност и динамика социјалних проблема или пратила струк
турална и друга обележја корисника социјалног рада и социјалних
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служби3). Данас, иако на нивоу ЕУ не постоји јединствена поли
тика у области социјалне заштите, земље чланице имају успоста
вљене стандарде за пружање услуга у овој области, базиране на
заједничким принципима и вредностима.4)
У најопштијем смислу, стандарди се могу дефинисати као
‘’документовани договори који садрже техничке спецификације
или друге прецизне критеријуме који се конзистентно користе као
правила, смернице или дефиниције карактеристика у циљу обез
беђења да производи, процеси или услуге одговарају својој намен
и’’ (ИСО 9000)5). Деле се на минималне (основне) и високе (изван
редне)6). У социјалној заштити се обично операционализују кроз
функционалне и структуралне стандарде.7)
На бази ових решења, а на основу законске одредбе донет је
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите8). Овим Правилником прописани су минимални
стандарди за пружање следећих услуга социјалне заштите: услу
ге смештаја (домски смештај, мале домске заједнице, прихватили
ште, предах смештај); дневне услуге у заједници (дневни боравак,
помоћ у кући, свратиште, лични пратилац детета); услуге подршке
за самостални живот (становање уз подршку, персонална асистен
ција). Испуњеност услова и стандарда прописаних Правилником,
услов је за добијање лиценце за пружање услуга социјалне зашти
те, независно од тога да ли се услуга пружа у оквиру јавног, при
ватног или непрофитног сектора.
Организације социјалне заштите могу добити ограничену
лиценцу (до пет година) и лиценцу (шест година), у зависности
од степена испуњености Законом прописаних услова, међу којима
су и услови који се тичу испуњености стандарда услуге социјалне
заштите за коју се тражилиценца. Ограничену лиценцу добијају
оне организације социјалне заштите које први пут подносе зах
3) Милосав Милосављевић, „Традиција истраживања у социјалном раду“, Социјална поли
тика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013, стр. 23.
4) Мирослав Бркић, „Карактеристике система социјалне заштите у Србији и Европи“, Со
цијална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013, стр. 34.
5) Quality Mаnаgement Priciples, International Organization for Standardization, htpp://www.
iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html
6) Мирослав Бркић, „Стандарди услуга у социјалној заштити“, Социјална мисао – Часо
пис за теорију и критику социјалних идеја и пракси, Београд, 2008, 57(1), стр. 89.
7) Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Развој локалних услуга социјалне заштите, Про
грам Уједињених Нација за развој (UNDP), Београд, 2007. стр. 23.
8) Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите,
Службени гласник РС, бр. 42/2013.
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тев за лиценцу; које се налазе се у процесу трансформације, а на
основу плана трансформације установа социјалне заштите и оне
ораганизације које не испуњавају све стандарде прописане Пра
вилником. Нови пружаоци услуга, односно оне организације соци
јалне заштите које први пут подносе захтев за лиценцу, дужне су
да одмах испуне услове и стандарде прописане Правилником, док
оне организације социјалне заштите које су услуге пружале у тре
нутку ступања на снагу Закона о социјалној заштити (12. 04. 2011.
године), имају обавезу да у року од три године од ступања на снагу
Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите испуне услове и стандарде њиме прописане и у
том року поднесу надлежном органу захтев за лиценцу за пружање
услуга социјалне заштите.

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА И ЗАЈЕД
НИЧКИ МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ
Спецификацијом услуге одређује се њена сврха, која је у нај
ширем смислу везана за успостављање већег нивоа самосталности
корисника, односно одражање његовог постојећег нивоа функцио
нисања; затим корисничка групакојој је намењена, и скуп програм
ских активности којима се обезбеђује задовољавање потреба кори
сника и корисничке групе.
При утврђивању услова и стандарда за групе услуга или кон
кретне услуге у Правилнику се најпре полази од дефинисања сврхе
услуге, циљне групе која је потенцијални корисник услуге, као и
програмских активности које је у оквиру услуге неопходно обезбе
дити корисницима, како би се достигла унапред дефинисана сврха
пружања услуге.
Као што је већ речено, Правилник о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштиите је донет у
циљу обезбеђивања квалитета у пружању услуга, унапређивања
система социјалне заштите и са намером да се пружаоци услуга,
сви, без изузетка, обавежу да испуњавају на овај начин прописане
минималне стандарде услуга.Минимални стандарди представљају
основне захтеве који се морају испунити како би се пружале услуге
социјалне заштите и састоје се од:
1) минималних структуралних стандарда, којим се утврђу
ју инфраструктурни, организациони и кадровски услови
за пружање услуге;
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2) минималних функционалних стандарда, којим се утвр
ђују вредносне, квантитативне и квалитативне димензи
је стручних поступака.
Правилник предвиђа два нивоа општости стандарда, ка
ко структуралних, тако и функционалних: заједнички и посебни
структурални и функционални стандарди. Заједнички минимални
структурални и функционални стандарди представљају захтеве ко
ји се морају испунити независно од корисничких група којима је
услуга намењена а посебни минимални структурални и функцио
нални стандарди представљају специфичне захтеве који се морају
испунити у оквиру одређене групе услуга или конкретне услуге, са
гласно потребама и различитостима корисничке групе9). Заједнич
ки минимални структурални стандарди ближе регулишу: јавност
рада (основни програм, елаборат, годишњи план рада, критеријуме
за утврђивање приоритета при пријему, процедуре, евиденцијеи
документацију и др.); локацију објекта и опрему; одржавање хиги
јене, несметано функционисање, радни простор, радно време, за
дужени радник).Заједнички минимални функционални стандарди
уређују: пријем корисника (пријемну процену, подобност коисни
ка за коришћење услуге, капацитет пружаоца услуге, приоритете
за пријем); процену која се врши након пријема корисника и пери
одично током пружања услуге, уз учешће корисника; утврђивање
степена подршке; планирање и поновни преглед.
Ово су основни заједнички минимални захтеви које су пру
жаоци услуга социјалне заштите по Закону обавезни да испуне, без
обзира која услуга социјалне заштите је у питању. Остали захтеви
(стандарди) су специфичнији и уже дефинисани, у складу са по
себностима групе услуга или само једне услуге, коју организација
социјалне заштите жели да пружа. Све посебности су у директној
зависности од корисничке групе и потреба самих корисника.
За разлику од ранијих подзаконских аката који су ближе уре
ђивали ову област, овај Правилник је избегао терминекоји су до
сада били у употребиу дефинисању корисника услуга: зависни, по
лузависни и независни корисници. Није у питању само терминоло
шка разлика појмова. Суштински, на основу процене способности
корисника да непосредно брине о себи и могућности учествовања
у активностима живота у заједници, утврђује се степен потребне
подршке кориснику у свакодневном функционисању. Дакле, утвр
ђује се степен потребне подршке кориснику а не степен његове за
висности.
9) Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите,
Службени гласник РС, бр. 42/2013.
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На основу наведеног, установљена су четири нивоа подршке:
–– Подршка I степена - значи да корисник није способан да
се самостално брине о себи и укључи у активности днев
ног живота у заједници, због чега му је потребно физичко
присуство и континуирана помоћ другог лица.
–– Подршка II степена - значи да корисник може да брине о
себи и да се укључи у активности дневног живота у зајед
ници уз физичко присуство и помоћ другог лица.
–– Подршка III степена - значи да корисник може да брине
о себи и да се укључи у активности дневног живота у за
једници, али му је услед недовољно развијених знања и
вештина потребан надзор и подршка другог лица.
–– Подршка IV степена - значи да корисник самостално, од
носно уз подсећање, може да обавља све животне актив
ности10).
На основу ове скале степена подршке и законске одредбе да
суус луге социјалне заштите организоване као услуге за децу, мла
де и породицу и услуге за одрасле и старије кориснике, дефинишу
се циљне групе корисника за конкретну услугу социјалне заштите.
У оквиру групе услуга смештаја Правилником су дефиниса
ни заједнички минимални структурални стандарди за ове услуге,
јер је реч о захтевима који се морају испунити увек када се ради о
услугама смештаја. Односе се на: простор, опрему, исхрану, послу
живање хране, хигијену и основне кадрове. У том смислу, сваки
пружалац услуга смештаја мора имати стално запосленог социјал
ног радника, обезбеђену професионалну правну подршку, инајма
ње 60% стручних радника, од укупног броја запослених стручних
радника и стручних сарадника.

4. ПОСЕБНИ СТРУКТУРАЛНИ СТАНДАРДИ
Када испуне захтеве прописане заједничким минимал
ним структуралним и функционалним стандардима, организаци
је социјалне заштите дужне су да одговоре и захтевима посебних
структуралних и функционалних стандарда за конкретну услугу
или групу услуга, прописане овим Правилником. Посебни стан
дарди уважавају специфичности конкретне услуге.
10) Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите,
Службени гласник РС, бр. 42/2013.
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4.1. Услуге домског смештаја
Када су у питању услуге домског смештаја, посебни мини
мални структурални стандарди углавном се односе на заступље
ност кадрова. Правилници који су ову област регулисали до сту
пања на снагу Правилика о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите су детаљно стандардизовали и
нормирали све структуре запослених у домовима за смештај кори
сника. Тако је, на пример, њима био нормиран и број запослених
кувара, помоћних радника у кухињи, спремачица, радника у веше
рају и сл. Стандарди садржани у Правилнику о ближим условима
и стандардима за пружање услуга социјалне заштите дефинишу
искључиво кадрове који су у директном раду са корисницима. У
том смислу административно-техничко особље није предмет Пра
вилника. Овим се даје већа аутономија директору или оснивачу ор
ганизације социјалне заштите за пружање услуге смештаја у делу
ангажовања кадрова који нису у директном раду са корисницима,
уз услов да број ангажованих кадрова у потпуности обезбеђује ис
пуњеност структуралних стандарда који зависе од њих (исхрана,
послуживање хране, хигијена и др).
Минимални број стручних радника, стручних сарадника и
сарадника непосредно ангажованих у раду са децом и младима на
домском смештају, одређује се на следећи начин:
Табела бр. 1. Минимални број стручних радника, стручних
сарадника и сарадника за домски смештај деце и младих
Корисничка група

Стручни радници и
стручни сарадници

Деца и млади
са интелектуал
ним тешкоћама

-1 стручни радник
или стручни сарад
ник на 15 корисника

Деца и млади
без родитељ
ског старања

-1 стручни радник
или 1 стручни сарад
ник на 8 корисника,
-1 стручни радник
- ноћни васпитач на
30 корисника или 1
стручни радник - ноћни
васпитач по објекту
уколико објекат има
до 30 корисника.
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-1 стручни радник
или 1 стручни сарад
ник на 6 корисника
- 1 стручни радник
- ноћни васпитач
на 20 корисника.

Када је у питању услуга домског смештаја деце и младих,
стручни радници ангажовани у пружању услуге домског смештаја
обављају и послове радно-окупационе терапије.
На сличан начин дефинисани су и кадрови када је реч о гру
пи старих и одраслих лица.
Табела бр. 2. Минимални број стручних радника, стручних
сарадника и сарадника за домски смештај одраслих и старијих
Стручни радници и
стручни сарадници

Неговатељи

Старија лица

-1 стручни радник
или 1 стручни сарад
ник на 70 корисника

- 1 неговатељ на
10 корисника са
утврђеним I и II
степеном подршке

Одрасла лица са
интелектуалним
тешкоћама и ду
шевно оболела

- 1 стручни радник или
1 стручни сарадник
на 25 корисника,
- један инструктор
по радионици.

- 1 неговатељ на
10 корисника са
утврђеним I и II
степеном подршке

- један стручни рад
ник или један
стручни сарадник
на 40 корисника,
- 1 инструктор по
радион
 ици

- 1 неговатељ на
10 корисника са
утврђеним I и II
степеном подршке

Корисничка група

Одрасла лица са
телесним ин
валидитетом

Однос неговатељица је увек идентичан (1/10), док варира
број стручних радника, односно сарадника. Тако за старија лица
износи 1/70, за одрасле са интелектуалним тешкоћама 1/25, одно
сно 1/40 за особе са инвалидитетом.
Уколико постоје радно окупационе активности, увек је де
финисан 1 инструктор по реадионици. Услуга која до сада није по
стојала у систему социјалне заштите су мале домске заједнице. Из
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тог разлога, оне су посебан предмет интересовања. Као и када је
домски смештај деце и младих упитању, и смештај у мале домске
заједнице ове циљне групе је привременог карактера, а са сврхом
обезбеђивања сигурног и стимулативног окружења, које корисни
ци из одређених разлога нису имали у породици. Циљ је припрема
за повратак у биолошку, смештај у хранитељску породицу, усвоје
ње или оспособљавање засамосталниживот. Особеност ове услуге
је њена породичноликост, односно то да су организација рада и све
програмске активности у малим домским заједницама организо
ване на начин којије близак породичним условима живота. Услуга
је конципирана тако да су организација рада и програмске актив
ности усмерене на интеракцију и коришћење доступних ресурса у
локалној заједници.
Услуге смаштаја у мале домске заједнице намењењне су де
ци и младима са III и IV степеном подршке, најдуже до завршетка
средњег образовања; и деци и младима са I и II степеном подршке.
Услуга малих домских заједница за децу и младе са I и II
степеном подршке код нас се развијала у претходне две године. У
овом тренутку их има пет, које су основане при установама за децу
и младе без родитељског старања: у Неготину, Нишу, Алексинцу,
Бањи Ковиљачи и у Београду, у које су смештена деца и млади са I
и II степеном подршке, која су, до смештаја у мале домске заједни
це, била на смештају у Установи за смештај одраслих и старијих са
интелектуалним и менталним тешкоћама у Кулини. На тај начин је
одређеном броју деце и младих са сметњама у развоју обезбеђено
адекватније и стимулативније окружење, више налик на породицу.
Док су на смештају у малим домским заједницама, интензивно се
ради на њиховој припреми и стварању могућности за повратак у
биолошку, смештај у хранитељску породицу, или за усвојење. Тен
денција је да се оснују још три мале домске заједнице при устано
вама за децу и младе, у које би се, на исти наачин, смештала деца
и млади са сметњама у развоју који се дуги низ година налазе на
смештају у другим установама, ради подизања њихових капаците
та и стварања услова за други, мање рестриктиван облик заштите.
Минимални број стручних радника и стручних сарадника
непосредно ангажованих у раду са корисницима у малим домским
заједницама одређује се на следћиначин:
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Табела бр. 3. Минимални број особља непосредно
ангажованог у раду са корисницима за услуге
малих домских заједница за децу и младе

МДЗ  I и  II
степен по
дршке

Стручни радници и
стручни сарадници
4 стручна радника
или стручна сарад
ника по објекту

МДЗ  III  и  
IV степен
подршке

5 стручних радни
ка или стручних
сарадника на 2 МДЗ
у дневној смени

Услуга

Неговатељице Ноћна смена
6 неговатељи
ца по објекту

2 лица
1 стручни рад
ник или струч
ни сарадник на
две мале дом
ске заједнице.

Када су у питању услуге прихватилишта и предах смешта
ја, минимални број стручних радника и стучних сарадника непо
средно ангажованих у раду са корисницима одређује се на следећи
начин:
Табела бр. 4. Минимални број ангажованох особља
непосредно ангажованог на раду са корисницима
за услуге прихватилишта и предах смештаја
Услуга

Стручни рад
ници и струч
ни сарадници

Негова
тељице

Ноћна смена

Прихва
тилиште
1) за жртве
злостављања,
занемарива
ња и насиља
у породици;
жртве трго
вине људима;
децу у скит
њи и кризним
ситуацијама;

-5 стручних радни
ка и 2 сарадника за
капацитет до 10 ко
рисника, а 1 струч
ни радник на сваких
додатних 5 корисни
ка, односно 1 сарад
ник на сваких додат
них 10 корисника;

2) за малолет
не странце

- 3 стручна рад
ника за капацитет
до 15 корисника, а
1 стручни радник
на сваких додат
них 5 корисника
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3) за одрасле
бескућнике
и просјаке

- 2 стручна радника и 5 сарадника за
капацитет до 10 корисника, а 1 сарадник на сваких додатних 5 корисника, односно један
стручни радник
на сваких додатних 10 корисника

Предах
смештај

-Најмање 3 стручна
радника, односно
стручна сарадника,
у дневној смени

-3 негова
тељице
-1 радни инструктор по
радионици

стр. 51-67.

-1 негова
тељица по
објекту

4.2. Дневне услуге у заједници и услуге по
дршке за самостални живот
Одељци IV и V Правилика о ближим условима и стандар
дима за пружање услуга социјалне заштите разрађују услове и
стандарде за дневне услуге у заједници и услуге подршке за са
мостални живот; дефинишу спецификацију услуга, циљне групе,
сврху, активности услуга, као и посебне минималне и функционал
не стандандарде за услуге: дневни боравак, помоћ у кући (највише
развијана услуга у последњих неколико година), свратиште, лични
пратилац детета (дневне услуге у заједници) и услуге становања уз
подршку и персоналне асистенције (услуге подршке за самостални
живот).
У овим групама услуга, услуга лични пратилац детета је но
ва услуга, настала као пандан услузи персонална асистенција од
раслим особама са инвалидитетом. Доступна је детету са инвали
дитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка
за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у кре
тању, одржавању личне хигијене, храњењу, облачењу и комуника
цији са другима, под условом да је укључено у школски систем, до
краја редовног школовања, укључујући и завршетак средње школе.
Циљ ове услуге је пружања одговарајуће индивидуалне практичне
подршке детету ради укључивања у редовно школовање и актив
ности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самостал
ности.
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Посебни минимални структурални стандарди и у овим гру
пама услуга се углавном односе на заступљеност кадрова. За услу
ге које се корисницима пружају у њиховом природном окружењу
(помоћ у кући, лични пратилац детета и персонална асистенција),
кроз редовне помоћи у активностима дневног живота, када поро
дична подршка није довољна или није расположива, активности у
оквиру услуге реализују: неговатељице (помоћ у кући), сарадни
ци - лични пратиоци детета и сарадници - персонални асистенти
који имају завршене основне обуке по акредитованим програмима
за услуге које пружају. Пружалац услуге помоћ у кући обавезан је
да ангажује стручног радника за процену потреба корисника и за
координисање рада неговатељица, а пружаоци услуга лични прати
лац детета и персоналне асистенције морају имати најмање једног
стручног радника.
Услуге дневног боравка, свратишта и становања уз подршку
подразумевају пружање услуге у простору ван кућног окружења
корисника, дакле изван породице, али у природном, најчешће ко
риснику блиском окружењу, у простору који је примерен пропи
саним стандардима и у коме се пружају организоване програмске
активности како би услуга постигла своју сврху и у што већој мери
задовољиле потребе корисника.
Број стручних радника и стручних сарадника ангажованих
унепосредном раду са корисницима за услуге дневног боравка,
свратишта и становања уз подршку, утврђује се на следећи начин:
Табела бр. 5. Минимални број стручних радни
ка, стручних сарадника и сарадника за услуге днев
ног боравка, свратишта и становања уз подршку
Услуга
Дневни боравак
1) за децу и младе са
физичким инвали
дитетом и интелек
туалним тешкоћама

2) за децу и младе у
сукобу са законом,
родитељима, шко
лом или заједницом

Број стручних радника
и стручних сарадника

Неговатељице

- 2 стручна радника и 1
сарадник за капацитет до
10 корисника, а 1 стручни
радник на сваких додат
них 5 корисника, одно
сно 1 сарадник на сваких
додатних 10 корисника;
- 2 стручна радника за
капацитет до 10 ко
рисника, а 1 стручни
радник на сваких до
датних 5 корисника
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3) за одрасле
са физичким
инвалидитетом и
интелектуалним
тешкоћама

- 1 стручни радник и 2
сарадника за капаци
тет до 10 корисника, а
1 сарадник на сваких
додатних 5 корисни
ка, односно 1 струч
ни радник на сваких
додатних 10 корисника.

Свратиште

- Најмање 1 стручни
радник и 1 сарадник

Становање уз
подршку

1) лица са ин
валидитетом:
2) млади који
сеосамостаљују

стр. 51-67.

1 стручни радник, одго
воран за организацију и
координацију рада и пру
жања услуге за најмање
3  стамбене јединице (за
све корисничке групе)
-1 стручни радник - са
ветник за осамостаљи
вање на 10 корисника

-један неговатељ
на четири
корисника

-1 с тручни радник - саветник за осамостаљивање
на 15 корисника

И за све остале сегменте заштите Правилник дефинише спе
цифичне структуралне и функционалне стандарде. Уколико нису
дефинисани специфични, примењују се заједнички функционални
стандарди који се односе на пријем, планирање, поновни преглед.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе сви
правилници о ближим условима за оснивање и нормативима и
стандардима за обављање делатности установа социјалне зашти
те за смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и
омладине са поремећајима у понашању, деце и омладине ометене
у развоју, за смештај пензионера и других старих лица, за смештај
одраслих лица ометених у менталном развоју, душевно оболелих
и инвалидних лица, за оснивање установа социјалне заштите и за
обављање делатности, односно послова социјалне заштите, који су
до ступања на снагу Правилника о ближим условима и стандар
дима за пружање услуга социјалне заштите уређивали ову област.
Примена услова и стандарда прописаних Правилником о
ближим усливима и стандардима за пружање услуга социјалне за
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штите обезбеђује испуњеност минималних захтева у погледу ква
литета услуга социјалне заштите. Квалитет услуга социјалне за
штите, у складу са Законом, унапређује се применом савремених
достигнућа науке и струке, и стручном подршком ради унапређења
професионалних компетенција стручних радника и квалитета за
штите корисника. Органи надлежни за социјалну заштиту на нивоу
аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе могу
прописати примену виших стандарда и повољније услове за оства
ривање услуга које обезбеђује аутономна покрајина односно једи
ница локалне самоуправе11).
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Biljana V. Zekavica
RULEBOOK ON THE CONDITIONS 
AND STANDARDS FOR THE PROVISION 
OF  SOCIAL WELFARE 
SERVICES
Resume

Social services are activities that provide support and assistance
to individuals and families (hereafter referred to as user) to improve
11) Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, број 24/11
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or maintain the quality of life, eliminate or reduce the risk of adverse
life circumstances, as well as to create opportunities for independent
life in the community. One of the main objectives of social protection
system is to ensure the availability of the services and the exercise of
the right on social security. Objectives of social protection are achiev ed
by providing social services and other activities that prevent, reduce or
eliminate individuals and families dependence on social services. In
order to ensure the quality of service delivery, improve the quality of
social protection, and committ providers of social care services to pro
vide services in accordance with the principles and standards of modern
professional social work practice, the Law on Social Welfare predicted
defining the closer conditions and standards for the provision and ac
hievement of social services by the Minister for Social Protection. On
the basis of this provision the Rulebook on detailed requir ements and
standards for the provision of social services was passed. Those requi
rements and standards should be applied to all providers of social care.
Fulfillment of the requirements and standards defined by the regulation
is one of the conditionс for the license for the provision of social servi
ces, without which, according to the law, social welfare organizations
cannot provide services. Minimum standards are basic requirements
that have to be meet in order to provide social protection services and
they are consisted of minimum structural standards, which determine
the infrastructural, organizational and staffing requirements for the pro
vision of services, and functional minimum standards, which determi
ne the value, quantitative and qualitative dimensions of professional
procedures. Common minimum structural and functional standards are
requirements that must be met regardless of the beneficiary group to
which the service is intended. Specific structural and functional mini
mum standards are specific requirements that must be met for a certain
group of services or specific services according to the needs and diver
sity of user groups. When the minimum requirements prescribed by the
common structural and functional standards are met, social welfare or
ganizations are obliged to respond to the demands of specific structural
and functional standards. Specific standards characterize the specific
services. When it comes to a children’s home placement, the special mi
nimum structural standards are mainly related to the representation of
employees. Standards contained in the Rulebook on the conditions and
standards for the provision of social services are defined exclusively
with persons who are working directly with customers. In this sense,
administrative and technical staff is not subject of the Rulebook. Mi
nimum number of skilled workers and professionals directly involved
in working with the users is determined depending on the user group
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provider is working with (children and youth, adults, and elderly), and
to the needed degree of support.
Keywords: social welfare, social welfare services, standards of social care
services, providers of social services, structural standards, functi
onal standards.

*

Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
10. септембра 2013. године.
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Весна Ј. Миросављевић

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Република Србија

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Сажетак
Доношењем новог закона Република Србија је коначно доби
ла један од кровних докумената реформе социјалне заштите. Уве
ден је систем квалитета по којем су сви пружаоци услуга у обавези
да испуне прописане стандарде, као и да континуирано унапређују
квалитет својих услуга. Постављен је систем социјалне заштите
који се базира на концепту услуга, корисник је партнер и налази се
у фокусу система, а циљ закона је стварање једнаких могућности
за самосталан живот и подстицање социјалне укључености. Да би
нови оквир постао у потпуности применљив и функционалан по
требно је усвајање читавог низа подзаконских аката, који детаљни
је регулишу законске норме.
Предмет овог рада је ближи осврт на одређене одредбе За
кона о социјалној заштити, Правилника о стручним пословима у
социјалној заштити и Правилника о лиценцирању стручних радни
ка у социјалној заштити. Аутор указује на значај идентификовања
и прецизног дефинисања стручних послова у социјалној заштити,
њиховог свеобухватног и адекватног регулисања према функци
јама, природи радних процеса и исходима који настају у пружа
њу услуга социјалне заштите, као и одређивање ближих услова и
стандарда за њихово обављање. Посебно се истиче значај успо
стављања система лиценцирања стручних радника, ангажованих
у установама социјалне заштите и код других пружалаца услуга
социјалне заштите. Аутор даје осврт на поступак лиценцирања
стручних радника, услове и начин стицања, обнављања, привреме
ног или трајног одузимања лиценце, увођењем Коморе социјалне
заштите као новог социјалног актера у социјалној заштити. Систе
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мом лиценцирања стручних радника у социјалној заштити обезбе
ђује се формална основа за професионални развој запослених, што
доприноси унапређењу функционисања система социјалне зашти
те и побољшава ефикасност запослених.
Кључне речи: социјална заштита, стручни послови у социјалној зашти
ти, пружаоци услуга социјалне заштите, стручни радници
у социјалној заштити, Комора социјалне заштите, лицен
цирање стручних радника, стручно усавршавање, систем
квалитета

1. РЕФОРМСКЕ ПРОМЕНЕ У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Основе реформе система социјалне заштите, као и разлози
за доношење новог закона се могу наћи и у поштовању међународ
них стандарда и обавеза преузетих ратификацијом међународних
уговора, пре свега оних који се односе на гаранције људских пра
ва и слобода и права детета, у испуњењу услова за придруживање
Европској унији, као и потреби израде заједничког Меморандума о
социјалној укључености што је предуслов Европске уније за пре
говоре за земљама кандидатима.
У изради Закона о социјалној заштити кренуло се од кључ
них међународних докумената у овој области као што су: Повеља
о основним социјалним правима ЕУ, Међународна повеља о еко
номским, социјалним и културним правима, Међународни пакт
о грађанским и политичким правима, Међународна конвенција о
елиминацији свих форми расизма и расне дискриминације, Кон
венција о правима особа са инвалидитетом и Конвенција УН о
правима детета. Ради хармонизације нашег законодавства са зако
нодавством Европске уније, овај закон је усклађен и са циљевима
Лисабонске стратегије, потписане 2007. године, као и са циљеви
ма социјалне кохезије, који представљају приоритете реформских
промена у социјалној заштити у Републици Србији.
Нови закон по први пут уводи и систем лиценцирања, како
пружалаца услуга – организација, тако и појединаца – професио
налаца у социјалној заштити. Лиценцирање је поступак у коме се
испитује да ли установа социјалне заштите и стручни радник испу
њавају услове и стандарде за пружање услуга у области социјалне
заштите што се потврђује јавном исправом – лиценцом. Лиценцу
организацији социјалне заштите, по новом закону, издаје мини
старство надлежно за социјалну заштиту, и то као лиценцу на шест
година или ограничену лиценцу, до пет година, док лиценцу струч
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ном раднику издаје Комора социјалне заштите која представља део
укупног регулаторног система у области социјалне заштите. Ли
ценца услов за обављање стручних послова у социјалној заштити
(у установама социјалне заштите и код других пружаоца услуга).
Закон предвиђа и систем обнављања, као и могућност су
спензије и одузимања лиценце организацији социјалне заштите,
односно привременог или трајног одузимања лиценце стручним
радницим. Усвајање правилника који ближе уређују процес лицен
цирања организација и професионалаца је омогућило да систем
функционише у складу са новим концептом па се тиме обезбеђују
и услови за вршење мониторинга њихове имплементације.
Без обзира на концепт који пропагира нови закон, до усваја
ња и примене свих потребних правилника и јачања институција и
организација у циљу повећања плуралитета услуга, систем је и да
ље ослоњен на центре за социјални рад (ЦСР). У њима се још увек
остварују права, примењују мере социјалне заштите, обезбеђује
пружање услуга и врше други послови. ЦСР оснива искључиво је
диница локалне самоуправе, општина односно град, а један ЦСР
може функционисати за две или више општина, под условом да
свака општина има засебну организациону јединицу, тј. одељење.
Тренутно у Србији има 173 одељења, али само 140 ЦСР.1)
Осим центара за социјални рад, други пружаоци услуга со
цијалне заштите, уколико су лиценцирани, могу пружати услуге у
заједници, услуге породичног смештаја, као и домског смештаја,
у складу са Законом, а на њихову делатност примењују се одредбе
Закона и прописа донетих за његово спровођење. Ове услуге се
убрзано развијају последњих година, али иако се број њихових ко
рисника повећао, капацитети су и даље недовољни2).
Иако је цео спектар усвојених докумената имао за циљ да
реформише систем социјалне заштите, тренутни систем је и да
ље задржао много елемената претходног модела. Наиме, центри за
социјални рад су и даље доминантни пружаоци услуга и примају
највећи део средстава које локална самоуправа издваја за ове наме
не, иако нова законска решења нпредвиђају равноправан третман
државних и недржавних пружаоца услуга и померање тржишта од
институционалне ка алтернативној, ванинституционалној зашти
ти.
1) Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији у 2012. години, Ре
публички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013, стр. 7.
2) Мирослав Бркић, Драгана Станковић, Невенка Жегарац, „Очекивања родитеља деце са
сметњама у развоју од услуга у заједници“, Годишњак 2013, година VII, број 9, Факул
тет политичких наука, Београд, 2013.
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2. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
У складу са новим законским уређењем области социјалне
заштите уређени су и стручни послови социјалне заштите. Уве
дене су промене које се пре свега односе на груписање стручних
послова према функцијама, природи радних процеса и исходима
који настају у пружању услуга социјалне заштите, што предста
вља значајан напредак у уређењу система и прилагођавању систе
ма потребама корисника. Основни циљ ових законских промена је
остваривање квалитета пружања услуга корисницима.
Јасно се дефинишу стручни послови и други стручни посло
ви у социјалној заштити, као и услови за њихово обављање, а у
оквиру њих је извршено груписање послова у зависности од делат
ности пружаоца услуга и у зависности од карактеристика и потре
ба корисничке групе.
Дефинисани стручни послови у социјалној заштити Правил
ником су: основни стручни послови, специјализовани, супервизиј
ски послови, правни и послови планирања и развоја3), док су други
стручни послови у социјалној заштити: послови васпитача, рад
но-окупационог терапеута, лекара и други стручни послови који
подразумевају непосредни рад са корисником4).
Нов начин груписања стручних послова у социјалној зашти
ти захтева и промену организације тих послова у установама соци
јалне заштите и код других пружаоца услуга, као и значајне проме
не у знањима и вештинама којим стручни радници располажу. Циљ
оваквог груписања послова у установама социјалне заштите и код
других пружаоца услуга врши се како би се што боље остварили
организациони циљеви, управљање обухватом посла, контрола ра
да, квалитет и ефикасност.
У установи односно код другог пружаоца услуга социјалне
заштите послове обављају: стручни радници, стручни сарадници,
сарадници и друга лица, у складу са законом. Стручни радници у
центру за социјални рад су социјални радник, психолог, педагог,
андрагог, специјални педагог, правник и социолог5). Стручни рад
ници код других пружалаца услуга социјалне заштите су и дефек
толог и лекар6).
3) Правилник о стручним пословима у социјалној заштити, члан 3, став 2, Службени гла
сник РС, бр. 11/2012.
4) Ibid, став 3.
5) Закон о социјалној заштити, члан 136, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
6) Ibidem.
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Стручне послове у социјалној заштити обављају стручни
радници и стручни сарадници са VI и VII степеном стручне спре
ме у складу са стеченим образовањем, тако да је Правилником о
стручним пословима у социјалној заштити извршено усклађивање
раније стечених академских научних, односно стручних звања са
садашњим у складу са сада важећим прописима у области висо
ког образовања чиме се верификује затечено стање и избегава низ
спорних питања везаних за стручно дошколовавање, трошкова до
школовавања, технолошког вишка, социјалног програма и слично.
Правилник о стручним пословима у социјалној заштити
представља одговарајући нормативни оквир за нову организацију
стручног рада у установама социјалне заштите и других пружаоца
услуга што доприноси реализацији важних реформских активно
сти у области социјалне заштите и представља основ који ће омо
гућити низ промена у социјалној заштити које су планиране и стра
тегијом развоја социјалне заштите.
Правилником се на нов начин уређује низ битних питања за
функционисање и организацију стручних послова у социјалној за
штити. Он садржи норме које треба да омогуће сагледавање и до
следно управљање обимом посла, успостављање целовитог систе
ма одговорности, примерено управљање људским потенцијалима
и адекватно сагледавање и вредновање уложеног стручног и другог
рада сваког појединца.
Једна од новина која треба да унапреди квалитет социјал
ног рада и побољша положај корисника, јесте и супервизија соци
јалног рада. Она означава процес који обезбеђује да се применом
стандарда реализују стручни задаци и активности кроз професио
налну подршку и учење. Стручни радници на тај начин развијају
знање, компетенције и могућност да преузму одговорност за соп
ствену праксу, а тиме и подижу ниво квалитета заштите корисника.
Управо се на стручном усавршавању заснива и систем лиценцира
ња стручних радника у социјалној заштити.

2.1. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити
Правилник о стручним пословима у социјалној заштити уре
ђује ближе услове и стандарде за обављање стручних послова у
социјалној заштити. Годину дана након његовог ступања на снагу
(2013. године), јавила се потреба за његовим изменема и допунама
из разлога што стручни послови у социјалној заштити нису били у
једном делу уређени, односно груписани и обухваћени на адеква
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тан начин, а и услови за њихово обављање нису били усклађени са
фактичким стањем.
Основни циљ овог Правилника је да се пре свега разграниче
стручни послови у социјалној заштити од других стручних посло
ва у социјалној заштити, а потом и послови у оквиру ове две гру
пације, по природи радњи и процеса, у зависности од делатности
пружаоца услуга, карактеристика и потреба корисничких група и
других услова за обављање тих послова.
Стручне послове у социјалној заштити могу обављати струч
ни радници: који имају одговарајуће образовање, који су стекли
сертификат о успешно завршеној обуци по одговарајућем акреди
тованом програму, односно посебна знања и вештине у обављању
одговарајућих послова и имају лиценцу за обављање одређених
послова, изузев послова планирања и развоја за које се не издаје
лиценца, али је потребно да стручни радник поседују истраживач
ка знања и вештине.7)
Према Правилнику основни стручни послови у социјалној
заштити у зависности од делатности пружаоца услуге обухватају
послове водитеља случаја, васпитача, односно стручног радника за
одрасле и старије у домовима за смештај, стручног радника у при
хватилишту, саветника за хранитељство и осамостаљивање, струч
ног радника који пружа услуге у заједници (дневни боравак, помоћ
у кући, персонална асистенција, лични пратилац, предах смештај),
и други послова који подржавају живот у природном окружењу.
Посебно су груписани основни стручни послови социјал
не заштите у зависности од карактеристика и потреба корисничке
групе и обухватају: информисање, процену, планирање; посредо
вање и заступање у остваривању права и коришћењу услуга; спро
вођење мера заштите корисника и праћење ефеката предуз етих
услуга и мера; саветодавно усмеравање, активацију и реализацију
социо-едукативне активности у складу са потребама и интересова
њима корисника; бригу о физичком, психичком, социјално-емоци
оналном, когнитивном и развоју комуникације и стваралаштва код
корисника.
Специјализовани послови социјалне заштите обухватају ин
дивидуално и групно саветовање и различите терапијске приступе
од значаја за социјалну заштиту, медицијацију, као и друге програ
ме који захтевају специјализована знања и вештине.
7) Правилник о стручним пословима у социјалној заштити, Службени гласник РС, бр.
1/2012 и 42/2013, чл. 5-9.
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Друге стручне послове у социјалној заштити (послове рад
но-окупационог терапеута, послове лекара, васпитача8), физиоте
рапеута, вишег медицинског техничара) могу обављати стручни
сарадници друге одговарајуће струке који имају одговарајуће обра
зовање, сертификат о успешно завршеној обуци по одговарајућем
акредитованом програму.9)Други стручни послови у социјалној
заштити обухватају и послове сарадника: неговатеља, геронтодо
маћице, радног инструктора, медицинског техничара који обавља
ју сарадници са II, III, IV степеном стручне спреме ангажовани у
непосредном раду са корисницима у установи социјалне заштите
и код другог пружаоца социјалне заштите, који су стекли сертифи
кат о успешно завршеној обуци по одговарајућем акредитованом
програму.
Послови лекара, сарадника здравствене струке и медицин
ских техничара обављају се у складу са прописима којима се уре
ђује здравствена заштита, а у погледу услова примењују се пропи
си којима се уређује обављање послова здравствених радника.
Правилник је извршио усклађивања стручних назива и звања
стећених по ранијим прописима са стручним називима и звањима
утврђеним важећим прописима у области високог образовања. Пре
измена Правилника основне стручне послове и правне послове у
социјалној заштити нису могли да обављају запослени стручни
радници који имају VI степен стручне спреме стечен по ранијим
прописима, односно завршене основне струковне студије, нити су
могли да добију лиценцу за обављање тих послова. Такође, ни дру
ге стручне послове у социјалној заштити нису могли да обављају
стручни сарадници који имају VI степен стручне спреме, односно
завршене основне струковне студије по садашњим прописима.
Овај Правилник је ставио ван снаге и одредбе Правилника
који уређују послове који се обављају у центру за социјални рад
и који су били груписани као: послови социјалног рада, управноправни послови, послови планирања и развоја и финансијско-ад
министративни послови.
Послови у социјалној заштити обављају се према захтевима
и каратеристикама конкретне услуге, а у складу са прописима ко
јима се уређује организација, нормативи и стандарди рада центара
за социјални рад и прописима о ближим условима и стандардима
за пружање услуга социјалне заштите.
8) Пре последњих измена и допуна послови васпитача су били сврстани у друге стручне
послове у социјалној заштити, а сада су у оквиру основних стручних послова у социјал
ној заштити.
9) Правилник о стручним пословима у социјалној заштити, ibid, чл. 17-23.

75

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2013, година 48.

стр. 69-81.

3. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Према Закону о социјалној заштити, лиценцирање је посту
пак у коме се испитује да ли стручни радник испуњава услове и
стандарде за пружање услуга у области социјалне заштите. Посту
пак спроводи Комора социјалне заштите и издаје лиценцу на шест
година.
Да би обновио лиценцу, у овом периоду од шест година од
издавања лиценце стручни радник треба да оствари 120 бодова,
кроз различите облике континуиране едукације, у складу са Бодов
ном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце ко
ја чини његов саставни део Правилника о лиценцирању стручних
раднка у социјалној заштити.
Стручно усавршавање обухвата непрекидно праћење, усва
јање и примену савремених достигнућа у науци и струци ради
одржавања и унапређивања професионалних компетенција и ква
литета стручног рада свих запослених у систему социјалне зашти
те10). Односи се на стручне раднике, стручне сараднике, сараднике,
административно и техничко особље, запослене или ангажоване у
систему социјалне заштите.
Специфичност и друштвени значај рада са корисницима си
стема социјалне заштите захтевају стални развој капацитета запо
слених, организационих структура и система у целини. У основи
овог развоја је базични потенцијал појединца, организација и дру
штва да учи, напредује и да се развија. Ефикасност у раду има по
зитиван повратни ефекат и делује подстицајно на мотивисаност,
укљученост, отвореност за новине и подстиче даље учење и развој.
Потребе за стручним усавршавањем у социјалној заштити
произилазе из циљева ове делатности и начела на којима се засни
ва. Пружање помоћи, оснаживање за самосталан и продуктиван
живот у друштву и спречавање настајања и отклањање последица
социјалне искључености захтевају да запослени и други ангажова
ни у социјалној заштити буду на одговарајући начин селектовани,
усмеравани и подржавани за примену савремених достигнућа и
унапређење квалитета услуга.
Свим стручним радницима од тренутка ступања на снагу
Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној зашти
ти признаће се нулта лиценца ако има одговарајуће образовање и
радно искуство.
10) Закон о социјалној заштити, ibid.
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Стручни радници и сарадници не могу самостално да раде
док не обаве приправнички стаж, односно док не положе испит
за лиценцу. Уколико су у другим система завршили приправнички
стаж, првих шест месеци раде уз менторску подршку, након чега
стичу услов да полажу испит за лиценцу.
Поред спровођења поступка издавања, обнављања, привре
мено и трајног одузимања лиценце Комора социјалне заштите до
носи одлуку о категоризацији разних облика стручног усавршава
ња (научног односно стручног скупа, едукацији без провере знања,
округлом столу, трибини).

3.1. Правилник о лиценцирању стручних 
радника у социјалној заштити
Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној
заштити прописују ближи услови за издавање и обнављање лицен
це и начин издавање лиценце, односно суспензије и одузимања ли
ценце стручном раднику у социјалној заштити.
Лиценца се издаје за основне стручне послове, специјали
зоване послове, супервизијске и правне послове у социјалној за
штити11) без које стручни радник не може самостално да обавља
оивепослове. Примена Правилника се односи на стручне раднике
ангажоване у установама социјалне заштите и код других пружала
ца услуга социјалне заштите.
Стручни радници на наведеним пословима стичу основну
лиценцу ако имају одговарајуће образовање, радно искуство на
стручним пословима у трајању од најмање годину дана у социјал
ној заштити, или обављен приправнички стаж и положен испит за
лиценцу. Уколико је стручни радник радно искуство стекао ван
система социјалне заштите, услови за лиценцу су: завршена обу
ка за новозапослене и волонтерски ангажоване стручне раднике и
стручне сараднике, у складу са законом и положен испит за лицен
цу, одговарајући акредитовани програм обуке или завршене студи
је II степена у оквиру одговарајућег програма.
Стручни радници који обављају супервизијске послове, по
ред наведених услова морају имати и пет године радног искуства и
одговарајућу едукацију. Обнављање лиценце подразумева обавезу
стручног радника да у периоду од шест година, од дана издавања
лиценце, оствари 120 бодова у складу са Бодовном листом кроз
различите облике континуираних едукација и стручног усавршава
11) Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, Службени гласник
РС, бр. 42/2013, чл. 5-8.
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ња, као и различите активности које доказују да је стручни радник
у протеклом периоду континуирано развијао своје професионалне
компетенције.12)
Бодове стручни радник стиче активно или пасивно и конти
нуирано, и у обавези је да у току прве три године оствари најмање
40% бодова, а у случају остваривања већег броја бодова 20 бодова
се може пренети приликом наредног обнављања лиценце. Одгова
рајући докази о стручном усавршавању се предају Комори на сва
ких годину дана.
Активно остваривање бодова подразумева да стручни рад
ник самостално или тимски учествује у процесу континуиране
едукације на начин којим доприноси развоју теоријских и прак
тичних знања у социјалној заштити13) што обухвата разне облике
образовања и стручног усавршавања, од стицања специјалистич
ких и стручних звања и предавања на домаћим и међународним
конгресима, стручним и научним скуповима, преко ауторства и ре
ализације програма обуке (едукација) са и без провере знања до
објављивања радова и уредништва у индексираним и неиндекси
раним часописима и монографијама.
Стручни радник за обављање основних стручних послова
и правних послова у обавези је да најмање 30%, а за обављање
специализованих и супервизијских послова најмање 40% бодова,
стекне активним учествовањем у њиховом прикупљању.
Стручни радник различитим ангажовањем активно прику
пља бодове у зависности од облика континуиране едукација. Та
ко, као супервизор или ментор учествује у планирању, обликова
њу, усмеравању и праћењу стручног усавршавања других за чије је
учење одговоран. Уколико је предавач или тренер, односно излагач
или водитељ активности запослени презентује одређене садржаје,
води процес, одређује ток, форму и начин рада. Као аутор запосле
ни креира обуку у целости: структуира одређени едукативни садр
жај који жели да представи, теоријски га образлаже и организује у
виду тематских јединица које затим презентује кроз интерактивне
методе учења својим колегама.
Правно или физичко лице које намерава да организује струч
ни скуп, едукацију и др. мора да пријави Комори у утврђеном року,
најкасније три, односно два месеца пре одржавања стручног скупа,
и то искључиво на прописаном обрасцу, у штампаном или елек
тронском облику.
12) Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, ибид. чл. 10-22.
13) Ibidem.
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Свако учешће на конференцијама, научним и стручним ску
повима, едукацијама, пројектима (како активно, тако и пасивно),
уредништво, објављивање радова у часописима и др. стручни рад
ник потврђује подношењем програма рада, односно одговарајуће
потврде организатора, реализатора пројекта, аутора или другог од
говарајућег доказа Комори приликом процене услова за обнову ли
ценце.
Стручно усавршавање запослених у систему социјалне за
штите остварује се и: обуком на радном месту под непосредним
праћењем и подршком супервизора или ментора, по утврђеном
програму ради стручног оспособљавања приправника за само
стални рад у установи социјалне заштите, и другим обукама на
радном месту; учешћем у супервизијском процесу који обезбеђује
професионалну подршку и учење; дискусијом или излагањем, при
казом књиге, стручног чланка, резултата анализе или истраживања
на састанцима саветодавних и стручних тела; учешћем у истра
живањима, пројектима, посебним или иновативним програмима, у
различитим облицима стручног усавршавања; самообразовањем и
другим облицима обнављања, допуњавања и проширивања струч
них знања.
Овим видовима стручног усавршавања обезбеђује се и хори
зонтално учење међу запосленима које јача њихове стручне капа
цитете, и капацитете организације у целини. Овакав начин учења и
усавршавања је веома важан и за оне који се први пут запошљавају
у систему социјалне заштите јер им омогућава брже и боље сагле
давање и упознавање специфичности рада у систему, увођење у
посао и оспособљавање за квалитетан рад и сарадњу за корисни
цима и другим запосленима.
Правилником је предвиђена могућност продужења рока за
стицање лиценце на годину дана, односно три године ако дуже од
једне половине периода за који је лиценца издата није стручни рад
ник био радно ангажован. Уколико стручни радник ни након про
дужења рока не стекне захтевани број бодова, прераспоређује се на
послове који не захтевају лиценцу и упућује се на накнадно пола
гање испита за лиценцу.
Новине које су унете поменутим правилницима и законом
имају за циљ стварање ефикаснијег система социјалне заштите ко
ји ће допринети да се потребе корисника задовољавају на најаде
кватнији начин. Важна претпоставка целог реформског процеса су
едуковани професионалци који су најнепосредније ангажовани у
раду са различитим групама корисника и који су носиоци рефор
ми. Груписање стручних послова и увођење система лиценцирања
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професионалаца и пружалаца услуга у социјалној заштити, одно
сно примена новоусвојених правилника из области регулисаних
Законом о социјалној заштити су основа за постизање основног ре
формског циља – постизање квалитета услуга социјалне заштите.
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Vesna J. Mirosavljevic
PROFESSIONAL WORK IN SOCIAL CARE
Resume
The Law on Social Welfare in the Republic of Serbia, designed in
accordance with the standards of international documents, has created a
normative-legal basis for the further development of the social welfare
system for improvement of quality of social services, and has a positive
impact on enhancement of social inclusion.
The Law on Social Welfare, also sublimes variety of innovative
approaches and achievements in the reform process. On the one hand,
absorb and legislatively articulate already made changes in social wel
fare, but also creates a legal possibilities for the further development of
social protection systems, which are based on respect for human rights,
participation of service users in designing of the services and decisionmaking, the user’s choice of services and service providers, respect for
the dignity and interests, equal access to services, the partnership of
public, NGO and private service providers, stimulating local initiative
in the creation of social protection and respect of the right to family life
and the community.
This act establishes a system based on pluralism and licensing of
service providers and professionals; improves the quality of professio
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nal services, through continuous training, licensing and the introduction
of the Chamber of social protection; redefines the control and regula
tory mechanisms (inspection and monitoring); group of social welfare
services are defin ed and the path for the development of new services
are opened; focus has shifted towards community services.
The licensing system is an innovation in social protection in
Serbia, which stems from the need to improve quality and control the
provision of social services in a system based on the plurality of ser
vice providers and users’ rights to choose competent providers of so
cial services. Licensing enables to determine whether social care in
stitution or other social protection service providers and professionals
meet the criteria and standards for the provision of social protection.
Professional workers are bound to develop their professional compe
tences by attending accredited training programs as a condition for ob
tain ing and renewal of their licenses.
Through the new system of regulation of social protection, new
and more effic ient organization of professional work, clustering profes
sional activities, as well as a clear separation of vocational jobs from
other professional activities in social protection, improvment of the qu
ality of social services through a licensing system will lead to:
–– Improving the quality of work;
–– Improving the care quality of beneficiaries of right and servi
ce, family law and foster care;
–– More rational technical procedures and adequate control of
the functioning of social welfare institutions and other provi
ders of social services.
Key words: social welfare, vocational jobs in social welfare, service provi
ders, social work professionals, Chamber of Social Protection,
licensing of professionals, professional development, quality system

*
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RETURNING MIGRANTS IN
MACEDONIA: THE CHALLENGES OF
EDUCATIONAL REINTEGRATION
Summary
The issue of reintegration of returning migrants in Macedonia
gained increased attention with the rise in returns in the last several
years, especially of Macedonian citizens – illegal migrants. It has been
widely recognised that an organised and systematic state response to
the return migration is a key for successful reintegration of returning
migrants and prevention of re-emigration and social exclusion. The pa
per elaborates the legislative, policy-making and practical challenges of
reintegration of returnees in the domain of education. The focus is on:
access to education for returning children at primary, secondary and ter
tiary levels of education; access to adult education for returning adults
and older people; as well as obstacles for higher educational attainment
and outcomes related to language barriers, extracurricular assistance
and recognition of diplomas and qualifications.
Key words: education, return migration, reintegration, social inclusion
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1. BACKGROUND INFORMATION:
MAIN EMIGRATION TRENDS
Republic of Macedonia gained independence from Former Yugo
slavia in 1991. It’s a small country with a total population of 2.022.547
according to 2002 population census and population estimate for 2011
of 2.058.5391). Macedonia is a multiethnic country with mixed ethnic
structure: Macedonians-64.18%; Albanians-25,17%, Turks-3.85%,
Roma-2.66%, Serbs-1.78%, Bosnians-0.84%, Vlahos-0.48%, other1.04%2) . The long and painful process of transition from planned to
market economy contributed to the poor socio-economic condition
in the country, evidence of which are the high unemployment rate of
31.6% in 2012, poverty rate of 30.4% in 2011 and an average gross
monthly salary of only 495 Euro.3)
There are some particularities that characterize the migration hi
story of Macedonian citizens. While in some parts of the country per
manent emigration predates the breakup of Yugoslavia, in others the
migration is a more recent phenomenon, triggered mainly by the pa
inful structural adjustments and chronic unemployment and poverty
following the onset of transition to the market system4). The period of
transition and poor economic performance following the 1990s trigge
red several different types of migratory movements. The unfavorable
socio-economic conditions and deteriorating living standards, rising
poverty and unemployment were the key push factors for a large part
of the Macedonian population to search for ways out in the economic
migration, predominantly towards the European countries.
Macedonia is traditionally emigrational area for more than one
hundred years. Although the most popular destinations are well known,
today the total number of emigrants living abroad is unknown. The long
history of emigration (which in some families perpetuated for several
generations), has led to an absence of reliable data for “old” migrants
and their descendants, as well as for those who returned home. Also, in
the last decades, only a small number of citizens officially reported the
ir stay abroad. Public statistics in the country are incomplete and only
indirect estimations are available. In these circumstances the scope of
1) State Statistical Office, Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, 2011, Skopje,
2011.
2) State Statistical Office, Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, Skopje, 2003.
3) State Statistical Office, ibid. 2003
4) Abdul Ghaffar Mughal, Hristina Cipusheva, Hyrije Abazi,Migration, Remittances and the
Standards of Living in the Republic of Macedonia (a Report based on the 2008 Quality of Life
Survey), University of South East European University, Tetovo, 2008, pp. 12
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emigration could be approximated only through the foreign data sour
ces from international institutions and receiving countries.
Migration of the citizens of Macedonia is not a recent phenome
non. Several events have caused large flows of people migrating along
years in history. The Balkans wars of 1912-1913, the First World War,
the Second World War, the Civil war in Greece (1945 – 1949) have all
led to massive emigration to USA, Canada, Australia, and New Zea
land. In the sixties and seventies emigration of Macedonian was trigge
red mainly by the poor economic situation of the country and the main
destinations were Germany, Belgium, Switzerland, Italy, Sweden while
smaller numbers found their way to Austria, Denmark, Netherlands,
and Norway5).
Most intensive emigration was observed in the 1960s and 1970s.
The time interval from 1990 until today is a distinctive period in which
the highest emigration wave was noticed since the beginning of the
economic emigration. The latest relevant comprehensive data for the
number of emigrants by particular countries are those from the World
Bank. These data show that the number of Macedonian citizens in the
receiving countries all over the world in 2010 amounts to 447,138 per
sons6). According to this data the emigration rate is 21.8%. It means that
a considerable share of the total population of the country lives abroad.
There are no indications that this trend will be reduced in the following
years. A survey commissioned by IOM Budapest in 2009 showed that
10.5% of the Macedonians declared certain emigration intention in the
future7).
The mentioned World Bank data for migrants stocks in 2010 are
only rough approximations. In the case of Macedonian migrants, they
are underestimated for the overseas countries. According to the census
data and official statistics of the USA, Canada, Australia and New Ze
aland, the number of Macedonian citizens in these countries amounts
to 173,795 persons, which means 96,119 persons more than the latest
World Bank data. If we include these data, then the number of Ma
cedonian citizens abroad reaches 543,257 persons, and the emigration
rate is 26.5%. If we take Eurostat data for migration stocks according
to citizenship in 2010 (or latest available data) for the European Union
receiving countries, then the emigration rate is 26.0%. In our opinion
this emigration rate can be considered as a roughly correct estimation
5) IOM, Migration Profile: Macedonia, MOI of the Republic of Slovenia, Ljubljana, 2007.
6) World Bank, Bilateral Migration Matrix November 2010, Brussels, 2011.
7) IOM, Labour Migration Patterns. Policies and Migration Propensity in the Western Balkans,
Geneva, 2009.
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of the current size of the Macedonian emigration. Having in mind all
available data sources for the migration stocks according to citizenship,
one can conclude that the five most receiving countries for Macedo
nian citizens all over the world are: Australia, Italy, Germany, USA and
Switzerland. As for the European Union the top six receiving countries
for Macedonian migrants are: Italy, Germany, Austria, Slovenia, Belgi
um and Sweden8).

2. AN ATTEMPT TO GRASP THE SCOPE OF RETURNS
Several factors determine the intensity of the Macedonian emi
gration abroad and return to Macedonia. Among them are changes in
immigration policies of the receiving countries, as well as increas ed
selectivity in accepting the migrants, mainly in terms of the age structu
re, education al level and occupation. No less important are visa policies
and especially asylum policies in destination countries, particularly in
the last decade.
The statistical evidence on returnees in Macedonia is scarce, par
ticularly concerning voluntary returns. According to the Law on Re
gistration of Residence and Temporary Residence of the Macedonian
citizens they are obligated to report emigration abroad for a period lon
ger than three months prior to the departure, and to report the return
to the Macedonian place of residence within three days upon return9).
Despite this legislative obligation, in practice this does not take place
commonly which contributes to the inaccuracy of the available data on
returns. Data from a recent comparative research conducted in seven
countries shows that 34 migrants return to Macedonia for every 100
who have departed10).
Some data on voluntary returns can be obtained by IOM coun
try office. IOM implements Assisted Voluntary Return Programmes
(increasingly promoted by the host countries as a response to tackling
illegal immigration) through which voluntary returnees receive return
and reintegration support, namely, support in housing, health care, edu
cation, vocational training and establishment of small businesses. Furt
8) Verica Janeska, Suzana Bornarova, Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migra
tion in Central and Eastern Europe, Macedonian Interim Report (draft). GVG. and European
Commission, 2011, pp.12
9) Law on Registration of Residence and Temporary Residence of Citizens, Official Gazette of
the Republic of Macedonia, no. 36/92, 12/93, 43/2000,66/2007, 42/92.
10) Laura Chappell, Ramona Angelescu-Naqvi, George Mavrotas, Dhananjayan Sriskandarajah,
Development on the Move: Measuring and Optimising Migration’s Economic and Social Im
pacts, IPPR and GDN, London, 2010.

86

Сузана Борнарова, Наташа Богоевска

Повратак миграната у ...

her, upon request by the host country, IOM provides information on the
reintegration opportunities to those Macedonian migrants who wish to
voluntarily return in Macedonia, with focus on employment, education,
health, etc. According to the IOM’s database, between 2002 and 2006,
142 individuals have returned to Macedonia through voluntary assisted
return programmes. In the period from 2006 until August 2009 IOM has
assisted 84 voluntary returnees11).
The Ministry of Interior (MOI) has evidence on the number of
returnees in the country, in particular on the forced returns. According
to existing data on the number of returnees in Macedonia pursuant to
the Readmission Agreements, provided on the basis of the reports on
deported persons from the border crossing points, the total number of
returnees shows slight increase: 582 (2007); 593 (2008); 682 (2009);
691 (until 30th of November 2010). The data refers to the number of
entries in the country, which does not correspond with the number of re
turnees because there are returnees who enter the country several times
in the course of the year. Majority of the returnees in the period from
2007-2010 were Macedonian citizens deported from Germany (766),
Switzerland (524), Greec e (194), Croatia (168), and Italy (139)12).
In the recent period there is also an increased number of Macedo
nian citizens - returnees (majority Roma and Albanian poorly informed
asylum seek ers) who immigrated mostly to European countries follo
wing the 2010 visa liberalisation. Visa liberalisation scheme decreased
the numbers of irregular migrants, however at the same time it facili
tated the increas e in asylum applications lodged in the EU countries.
According to UNHCR the number of asylum seek ers from Macedonia
has considerably increased after the visa liberalisation that entered into
force in 2010. From 908 in 2009, the number of asylum applicants from
Macedonia lodged in 44 industrialised countries increased to 6.351 of
which 5.773 are lodged in EU27. Most of the applications submitted
in 2010 are to Germany, Belgium and Sweden (Germany 2.466, Bel
gium 1.082, Sweden 908, France 590, Switzerland 403, Netherlands
389, Austria 194, and Norway 93)13). Despite this trend, in 2010 only
161 Macedonians returned through the assisted voluntary return pro
grammes, majority of them from Belgium (55 male, 41 female and 65
children). However, during the same year there was an increase in the
forced returns. A total of 839 Macedonian citizens were forcefully re
11) MLSP, Programme for Reintegration of Macedonian Returnees under the Readmission Agre
ements, 2010.
12) MOI, Data on Macedonian Returnees per Countries of Return, 2010.
13) UNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialised Countries 2010. Division of Programme
Support and Management, 2010.
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turned by the end of the year, most of them from Germany, Switzerland
and Norway14). To respond to this situation, which is unfavorable for
Macedonia, a Coordinative Body comprised of relevant institutions was
established in 2011 to monitor the situation and undertake concrete me
asures for reducing this trend. Measures predominantly refer to delivery
of information to citizens in cooperation with the local NGOs, through
media campaigns, direct contacts, distribution of brochures and alike15).
The same trends continued in the course of 2011. According to
the IOM data Macedonia is among the top ten countries of origin of
returnees with around 2000 migrants assisted with return and 100 mi
grants provided with reintegration assistance, majority returning from
Germany16).

3. POLICY RESPONSES TO EDUCATIONAL
REINTEGRATION OF RETURNEES
Until recently, there has been no official policy designed to re
gulate the migratory movements and assist returning migrants. Policymaking relative to migration in general intensified in the last several
years. In 2009 the Resolution and the Action plan on Migration were
adopted. The Agreem
 ent on the status and activities of the Migration,
Asylum and Refugees Regional Initiative was also ratified and conside
rable number of readmission agreements signed17). Macedonia and the
European Community signed an Agreem
 ent on the Readmission of Per
sons Residing Illegally ratified by Macedonia in 2007, and entered into
force on 1 January 2008. In addition to the one with EC, Macedonia has
signed readmission agreements with other countries as well. To date,
Macedonia has signed 21 Readmission Agreem
 ents: with 14 EU mem
ber states 2 Schengen signatory countries and 5 non-member states18).
Bear ing in mind the absence of systematic and organised state
response to the reintegration problems of the returnees, in 2010 the Go
vernment of Macedonia adopted a Programme for Reintegration of the
14) Government of the Republic of Macedonia, Migration Profile for the Republic of Macedonia
2010, Skopje, 2011.
15) Suzana Bornarova, Returning Migrants in the Republic of Macedonia: The Issue of Reinte
gration, Two Homelands. 34. Institute for Slovenian Emigration and Migration, 2011, pp.
127-137.
16) IOM, Assisted Voluntary Return and Reintegration. Annual Report of Activities 2011, Geneva,
2012.
17) MARRI, Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative: Migration Paper, 2007.
18) Government of the Republic of Macedonia, Schengen Action Plan, Skopje, 2009.
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Returnees under the Readmission Agreements. Currently this Program
me and the relevant educational legislation are the only policy instru
ments in place to support reintegration of Macedonian returnees.

3.1. Programme for reintegration of returnees under
readmission agreements: education component focus
The purpose of the Programme for Reintegration of Returnees
is to support the implementation of the Agreement with the EC on the
readmission of illegal migrants, as well the implementation of other
readmission agreements with third countries. The Programme offers
wide-ranging forms of assistance and support to returnees in several
domains19):
(1) Legal aid and personal documentation
(2) Social protection
(3) Economic support/employment
(4) Health care
(5) Education.
The measures envisaged under the education component are
comprehensive and include not only facilitation of access to education,
but also better integration and remaining within the same. Among the
basic services the Programme anticipates:
–– Integration in the system of upbringing and education, respec
ting the age, physical and intellectual capabilities and previo
us education of the returnees.
–– Access to special schools or special classes within regular
school programmes and projects for integrated education for
returnees with special needs.
–– Information about existing education opportunities in Mace
donia and the possibilities to access the same.
–– Information and referral for the purpose of recognition of fo
reign qualific ations for returnees who have stopped their edu
cation to return to Macedonia and those who have completed
formal education abroad.
Given the diverse educational challenges encountered by retur
nees of different age, specific set of measures is developed to support
educational reintegration of minors, young adults, adults and older pe
ople.
19) MLSP, Programme for Reintegration of Macedonian Returnees under the Readmission Agre
ements, 2010.
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Educational support to minors anticipates:
–– Provision of free meals in the schools, for children returnees
from socially vulnerable families.
–– Inclusion in extended school stay, where children returnees
will have more opportunities for learning, doing homework,
participation in arts and cultural activities etc.
–– Engagement with non-governmental organizations active in
mentorship programmes, educational support and learning
support for school age children.
–– Links with relevant organizations that provide scholarships
for secondary education of vulnerable groups.
–– Mandatory registration of children returnees with the immu
nization teams in their local places of residence, which will
provide the necessary immunization documentation and rele
vant certific ation required for school admission.
Educational support to young adults anticipates:
–– Support in completing previous levels of education, for young
adults with incomplete primary or secondary education.
–– Information for young returnees, with completed secondary
education, about the opportunities and higher educational in
stitutions where they could continue their education.
–– Referral to relevant organizations that provide higher educa
tion scholarships to vulnerable groups.
–– Extending information to young returnees on the measures
of affirmative action in the higher education and quotes for
different ethnic groups, which helps lessening the financial
burden for covering educational costs.
–– Support in learning the native language.
Educational support to adults and older returnees anticipates:
–– Information and support in acquiring formal education for
returnees with incomplete primary and secondary education
(inclusion in the educational system through special schools
for adults).
–– Information about opportunities for inclusion in the existing
informal, continuous education for adults and elderly, and re
ferral to organisations and institutions that provide services in
the field of informal education with respect to the needs and
interests of the returnees.
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In cooperation with IOM a Guidebook was prepared and it was
promoted before the relevant institutions with a purpose to introduce
them with the forthcoming obligations coming from the Programme.

3.2. Education legislation
The provision of access to educational opportunities in Macedo
nia is considered an important element in the overall reintegration of
returnees, both for children and adults. The educational system in Ma
cedonia is not exclusive on any grounds. The Republic of Macedonia is
taking measures which guar antee equal opportunities in education for
every citizen regardless their age, sex, nationality or religious affilia
tion. The Macedonian Government and the Ministry of Education and
Science are responsible for providing equal conditions for access to all
levels of education for every citizen20).
In addition to children, according to the Law on Primary Edu
cation, adults can also be included in the primary education in a man
ner determined by law. In line with Article 10 of the Law on Primary
Education, the primary education for students with special educational
needs could be organized in special primary schools and special classes
within regular schools21).
The basic rights envisaged within the Law on Primary education,
Law on Secondary Education and the Law on Textbook for Primary and
Secondary Education, to which returning children are also entitled are:
–– Free primary and secondary education in the public educatio
nal institutions.
–– Right to education with prohibition of discrimination on any
ground.
–– Compulsory secondary education for all citizens of Macedo
nia
–– Free of charge textbooks for all primary and secondary school
students
–– Free of charge bus transport for all primary and secondary
school students.
The aforementioned laws also contain special provisions relevant
for the returning children related to the unhindered access to schools.
20) Ministry of Education and Science, National Strategy for the Development of Education in the
Republic of Macedonia, 2005-2015, Skopje, 2004, http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/
The%20former%20Yugoslav%20Republic%20of%20Macedonia/FYR_Macedonia_MoES_
National_Strategy_Dev_Education.pdf
21) Law on Primary Education, Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 03/2008,
33/2010, 116/2010, 156/2010, 6/2011, 18/2011, 51/2011, 100/2012.
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According to these provisions, all children, foreign nationals, or chil
dren without citizenship who reside in Macedonia, have the right to ac
cess primary education under same conditions with the other citizens of
Macedonia, and teaching programme in their native language should be
organized (in municipalities where an ethnic group is represented with
over 20% of the total population). Also, in cooperation with the Mini
stry of Education and Science and in compliance with signed internatio
nal conventions for recognition of studies, diplomas and qualifications,
information and support to the process of recognition and issuance of
foreign diplomas is available. For the purposes of extension of support
in the process of issuing foreign diplomas, the Government enacted a
resolution which authorizes the Ministry of Education and Science to
determine the ways for provision of support to vulnerable groups of re
turnees with regard to recognition of their foreign diplomas.
Part of the special provisions relates to the support at school. Na
mely, the Law on Primary education obliges primary schools to provide
support to children of Macedonian citizens who have returned from a
foreign country where they have started their education, in learning the
native language for the purpose of better integration in the educatio
nal process. This is done through complementary individual or group
classes designed for languag e skills building and making up with the
school programme. This type of teaching is conducted in the course of
one year, according to a specially designed programme by the Bure
au for Development of Education. Moreover, even when children at
tend school programme in language other than Macedonian, it includes
compulsory learning of the Macedonian language, which is particularly
important considering the fact that part of the returnees do not have
knowledge of the Macedonian language.

4. CHALLENGES TO EDUCATIONAL
REINTEGRATION OF RETURNEES
The successful reintegration of returnees in the society is impor
tant not only for their personal well-being, but for Macedonia as a home
country as well, considering its obligation to protect this category of
population and ensure full respect of their human rights. In general, it
should be taken into consideration that for most returnees this process
is not only routine practice but the same implies major social and eco
nomic adjustments. This process is particularly problematic for retur
nees who have stayed in a foreign country for extended period of time,
thereby have lost all linkages to Macedonia as their country of origin.
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According to a recent empirical research which compares migrant and
non-migrant households in Macedonia, the share of returned migrants
that stayed abroad for more than 5 years is as high as 90%, which is
an evidence of the tendency of Macedonian migrants to remain abroad
for relatively long periods of time22). Without adequate admission and
adjustment to the old-new environment, most of the returnees would be
exposed to risk of social exclusion, marginalisation and poverty.
Major challenges may be situated at three levels:
(1) At policy level:
–– Held back implementation of officially adopted strategies and
programmes as a result of the lack of financial resources and
poor budget planning.
–– Insufficient fund-raising capacities at national level, given the
fact that the usage of EU and other foreign funds available to
Macedonia is negligible.
–– Lack of empirical research on the problems related to the edu
cational reintegration of returning migrants which would faci
litate and inform policy-making and protection.
(2) At institutional level:
–– Insuffic ient capacities (budget, staff, infrastructure) of the
educational institutions to provide additional support to retur
ning children
–– Unsatisfactory inter-institutional coordination and coopera
tion at central and local level as a prerequisite for effective
ness in policy making, implementation and evaluation of the
programme outcomes.
(3) At individual level:
–– Cultural differences, tradition and nutrition habits call for
adaptation to the new environment.
–– The process of socialisation is often disrupted as it requires
adoption of norms and values often different from the country
of destination where children were born.
–– Children have to adjust to the new educational system in
which educational contents, teachers’ attitudes and teaching
methods differ from those they’ve been used to.
–– Language barriers, which in turn affect children’s educatio
nal achiev ements (learning the language in which lectures are
22) Zoran Nikolovski, Vanco Uzunov, Maja Micevska Scharf, Suncica Sazdovska, Development
on the Move: Measuring and Optimising the Economic and Social Impacts of Migration in the
Republic of Macedonia, GDN, Skopje, 2009, pp. 68.
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held is particularly problematic for foreign born children who
do not speak Macedonian).
–– Problems regarding recognition of prior educational qualifi
cations (diplomas, certificates) are also not to be disregarded.
This problem is most noticeable among forced returnees who
often lose personal documentation in the process of deporta
tion. Issuing a document from abroad is complex and costly
procedure most of them can not afford.
–– Finally, most disadvantaged are returning children who have
never attended school due to the status of illegal residence
abroad and who have the hardest time to begin their delayed
education and catch up with their peers23).
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ПОВРАТАК МИГРАНАТА У МАКЕДОНИЈУ:
ИЗАЗОВИ ОБРАЗОВНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Резиме
С обзиром на садашњу неповољну ситуац
 ију у заемљи, не
сумњиво је да ће се миграције Македонских грађана наставити и
у будућности, са израженим трендом нелегалних миграција. Пара
лелно, као резултат рестриктивне имиграционе политике у земља
ма дестинације, очекује се и повећан повратак илегалних емигра
ната у Македонију.
Држава мора да има адекватне одговоре на ове изазове. По
вратници, посебно они који су дуго боравили ван земље, суочава
ју се различитим проблемима и осујећењима. Приступ системима
социјалне заштите, тржишту рада и образовања често им није до
ступан. У одсуству адекватних механизама подршке за њихову ин
теграцију у заједницу, повратници и њихове породице су у ризику
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од сиромаштва, социјалне искључености, ре-емиграције. Инклу
зија у образовању је само део целокупног процеса реинтеграције,
који не може бити успешан ако се посматра независно од других
механизама (социјална заштита, становање, здравствена заштита,
запошљавање).
Холистички приступ је неопходан у развоју адекватне поли
тике, која на одговоран начин организује, омогућава и подржава
целокупни процес реинтеграције. Одређене мере су већ дефини
сане, али нису реализоване у пракси, тако да је дошло време да се
унапреде. Успешан прихват повратника захтева партнерску међу
министарску сарадњу у области социјалне заштите, запошљавања,
финансија, образовања, као и организација цивилног друштва. У
том смислу, координација, буџетско планирање и fund-raising на
централном нивоу, предуслови су за ефикасно доношење одлука,
ипплементацију и евалуац
 ију постигнутих исхода. Недостатак
поузданих података о илегалним миграцијама , може се умањити
емпиријским истраживањима и успостављањем базе статистичких
података о миграторним кретањима, што треба да допринесе по
бољшању просецеса доношења одлука и бољем тергетирању циљ
них група.
На крају, али не и мање битно, службе за спровођење поли
тике прихвата, морају бити оснажене. Да би биле у могућности
да у пуној мери пружају образовну подршку повратницима, школе
морају да имају адекватне инфраструктурне, кадровске, програм
ске ресурсе и капацитете.
Кључне речи: образовање, повратак, миграција, реинтеграција, социјал
на инклузија
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УСЛОВИ ЖИВОТА РОМА У СРБИЈИ
И СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
СА ФОКУСОМ НА ДЕЦУ
Сажетак
Подаци о становништву које живи у ромским насељима су у
великој мери непоуздани, а праксе навођења података често доводе
до њиховог искривљења. Ово за последицу има да доносиоци од
лука и јавност тешко могу да процене квалитет информација што
име негативан утицај на креирање политика. Рад има за циљ да,
на основу прегледа литературе, широј публици приближи неке од
важних података који се односе на услове живота у ромским на
сељима и изазове са којима се суочава систем социјалне заштите
приликом подршке Ромима.
У првом делом раду, са освртом на квалитет података, пред
стављени резултати различитих истраживања која се односе на
услове живота у ромским насељима. Покушали смо и да на основу
ових података опишемо степен угроженост и проценимо број угро
жене деце која живе у ромским насељима.
Затим су приказани неки од изазова са којима се систем со
цијалне заштите суочава приликом подршке особама ромске наци
оналности, и генерално особама које живе у дубоком сиромаштву,
са фокусом на заштиту деце. Један од недостатака је заснованост
подршке Ромима на материјалним давањима, при чему је овај вид
подршке недовољан, а често и недоступан Ромима. Подаци који
се прикупљају у оквиру система социјалне заштите, још увек не
омогућавају таргетирање, планирање и праћење ефеката услуга,
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па тиме ни прилагођавање услуга потребама Рома. Неприлагође
на подршка система и дубока депривација додатно доводе до тога
да су ромска деца налазе у повећаном ризику од издвајања из по
родица. Ово указује на потребу анализе ресурса система односу
на потребне ресурсе за обезбеђивање адекватне подршке ромским
породицама.
Кључне речи: Роми, социјална заштита, социјална угроженост, преза
ступљеност

1. OСНOВНE ДEMOГРAФСКE КAРAКTEРИСTИКE
И УСЛOВИ ЖИВOTA РOMA У СРБИJИ
1.1. Кoликo Рoмa живи у Србиjи?
Рoми у Србиjи кao сeдeлaчкo стaнoвништвo живe joш
oд срeдњeг вeкa, a прeмa пoдaцимa кoje изнoси Aлeксaндaр
Стojaнoвски у књизи „Romite na Balkanskiot poluostrov“1) по
пoпису Рoмa у Румeлиjи, у XVI вeку, нa тoм пoдручjу je билo 17
191 рoмскa кућa, oд кojих je 59.9% билo хришћaнских. Рoми су у
тo врeмe живeли прe свeгa нa тeритoриjи jужнe Србиje и нa Кoсoву.
Прeмa Пoпису стaнoвништвa из 2011-e гoдинe, у Србиjи дaнaс
живи 147.604 Рoмa (Taбeлa 1), штo je знaчajнo вишe у oднoсу нa
пoдaтaк дoбиjeн пoписoм из 2002-e гoдинe, кaдa je у Србиjи прeмa
звaничним пoдaцимa живeлo њих 108.193. Укoликo сe oвaj пoдaтaк
узмe кao дoбрa прoцeнa брoja Рoмa кojи живe у Србиjи, oндa Рoми
прeдстaвљajу трeћу пo брojнoсти мaњину у Србиjи, пoслe Maђaрa
и Бoшњaкa.
Taбeлa 1. Рoмскo стaнoвништвo у Србиjи прикaзaнo пo рeгиjaмa
N
%1
Бeoгрaдски рeгиoн
27325
17.7
Рeгиoн Вojвoдинe
42391
26.9
Рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe Србиje
20649
12.6
Рeгиoн Jужнe и Истoчнe Србиje
57239
42.8
Укупнo
147604
100.0
1
– прoцeнaт у oднoсу нa брoj Рoмa,
2
– прoцeнaт у oднoсу нa брoj стaнoвникa

%2
1.7
2.2
1.0
3.7
2.05

1) Бoжидaр Jaкшић, Гoрaн Бaшић, Умeтнoст прeживљaвaњa. Гдe и кaкo живe Рoми у
Србиjи, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 18.
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Ипaк, joш oд пoписa из 1948-e гoдинe пa дo дaнaс примeтнa
je eтничкa мимикриja кoд Рoмa, oднoснo прикривaњa нaциoнaлнe
припaднoсти, пa je питање дa ли рeзултaти пoписa, али и друге
званичне документације, дoбрo oдрaжaвajу брoj Рoмa кojи живи у
Србиjи (Сликa 1)2).
Сликa 1. Брoj Рoмa у Србиjи

Чeстo спoмињaнa прoцeнa je дa у Србиjи живи oкo чeтири
дo пeт путa вишe Рoмa, oднoснo измeђу 450.000 и 500.000. Oвaj
пoдaтaк сe кao рeлeвaнтaн, бeз цитирaњa oригинaлнoг извoрa
нaвoди у дoмaћим aнaлизaмa кao штo су: „Инклузиja рoмскe дeцe
рaнoг узрaстa, Извeштaj зa Србиjу“3), у којој сe кao извoр цитирa
извeштaj „Economic costs of Roma exclusion“4), који цитира публи
кацију „At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe“5), a кojи
сe oпeт пoзивa нa извeштaj „Сирoмaштвo, сoциjaлнa искључeнoст
и eтничкa припaднoст у Србиjи и Црнoj Гoри: Случaj Рoмa“6), кojи
2) Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011.
у Републици Србији, Становништво, Републички завод за статистику, Београд, 2012,
стр. 14.
3) Марија Александровић, Сунчица Мацура Миловановић, Зорица Трикић, John Bennett,
Инклузија ромске деце раног узраста – Извештај за Србију, Фондација за отворено
друштво, Ромски образовни фонд и UNICEF, Мађарска, 2012, стр. 13.
4) World Bank, Economic costs of Roma exclusion, 2010, str. 1: http://siteresources.worldbank.
org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
5) Mark Collins, Claudia Grosu, Jaroslav Kling, Susanne Milcher, Niall O’Higgins, Ben Slay,
Antonina Zhelyazkova, At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe, UNDP, Brati
slava, 2006, str. 12.
6) Akshay Sethi, „Сирoмaштвo, сoциjaлнa искључeнoст и eтничкa припaднoст у Србиjи и
Црнoj Гoри: Случaj Рoмa“, Свeтскa Бaнкa, дeo студиje Прoгрaмскa прoцeнa сирoмaшт
вa зa Србиjу и Црну Гoру, 2005, стр. 3.
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кoнaчнo цитирa публикaциjу „Рoми и прaвo нa здрaвствeну зaш
титу у Србиjи“ 7), где се ова информација износи. Додатно, у овој
публикацији се не нaвoди начин процене ове информације вeћ
сaмo дa сe рaди o „сeкундaрним извoримa“, дoк сe у публикaциjи
из 2006-e гoдинe истог аутора oвaj пoдaтaк нaвoди кao брoj Рoмa
кojи живe нa тeритoриjи Србиje и Црнe Гoрe8). Ово указује на недо
вољно развијену праксу навођења подаката у домаћој литератури,
при чему се услед ненавођења оригиналног извора, али ни методе
процене податка у оригналном извору отежава процена квалите
та самог податка, и олакшава „митологизација“ податка. Примари
оваквог навођења су и „Положај рањивих група на тржишту рада
Србије“9), као и „Први национални извештај о социјалном уклју
чивању и смањењу сиромаштва“ 10). Иако се оба извештаја кори
сте подацима добијеним на основу Анкета о животном стандарду
(АСЖ) из 2008-е године, у којој се аутори ограничавају у погледу
генерализабилнoсти налаза јер су обухваћени сaмо Роми који су
интегрисани у општу популацију,11) ово ограничње се у датим из
вештајима не наводи јасно.
Дoбри примeри истрaживaњa, нa oснoву кojих мoжe дa сe
дoнeсe суд o квaлитeту инфoрмaциja су истрaживaњe „Рoмскa
нaсeљa, услoви живoтa и мoгућнoсти интeгрaциje Рoмa у
Србиjи“12), „Роми – поседовање личних докумената“13) и MICS414)
истрaживaњe. У oквиру истраживања „Рoмскa нaсeљa, услoви
живoтa и мoгућнoсти интeгрaциje Рoмa у Србиjи“ идeнтификoвaнa
су рoмскa нaсeљa у Србиjи у кojимa живи нajмaњe 15 пoрoдицa
7) Петар Антић, Роми и право на здравствену заштиту, Центар за права мањина, 2005,
стр. 3.
8) Петар Антић, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар за права мањи
на, Београд, 2006, стр. 5.
9) Гoрaнa Крстић, Mихaил Aрaндaрeнкo, Aлeксaндрa Нojкoвиц, Maркo Влaдисaвљeвић,
Maринa Пeтрoвић, Положај рањивих група на тржишту рада Србије, Foundation for
the advancement of economics Београд, 2010.
10) Влада Републике Србије, Први национални извештај о социјалном уклјучивању и смање
њу сиромаштва, 2011, стр. 111: http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2011/03/
Prvi-nacionalni-izvestaj-o-socijalnom-ukljucivanju-i-smanjenju-siromastva1.pdf
11) Драган Вукмировић, Студија о животном стандарду: Србија 2002–2007, Републички
завод за статистику Србије, 2008, стр. 11.
12) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у Ср
бији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005.
13) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних докуме
ната“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар за права
мањина, Београд, 2006.
14) Republic of Serbia: Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple
Indicator Cluster Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 262.
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или 100 људи, a зaтим нa oснoву таквог узорковања oдрeђeн брoj
Рoмa кojи живе у ромским насељима кao и другe кaрaктeристикe
ромских породица. Прoцeњeнo je дa у Србиjи пoстoje 593 тaквa
нaсeљa у кojимa укупнo живи 247.591 стaнoвникa, 201.353 Рoмa
стaрoсeдeлaцa и 46.238 Рoмa рaсeљeних лицa. Кaкo нису oбухвaћeнa
мaњa рoмскa нaсиљa, нити Рoми кojи нe живe у рoмским нaсeљимa,
aутoри смaтрajу дa истрaживaњeм ниje oбухвaћeнo oкo 30%
рoмскoг стaнoвништвa. Нa oвaj нaчин прoцeњeн брoj Рoмa кojи je
2002-e гoдинe живeo у Србиjи изнoсиo би oкo 370.000 . Нa oснoву
oвoг истрaживaњa мoжeмo дa зaкључимo дa je брoj Рoмa бaр три,
aкo нe и вишe нeгo три путa вeћи нeгo штo тo пoкaзуje пoпис
стaнoвништвa, али мањи од 500.000. Другo сличнo истрaживaњe je
истраживање које је спровео Истраживачки и аналитички центар
АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних докумената“15), којим је
обухваћено 2000 Рома који живе у 74 ромских насеља у Београду,
aли je oвo истрaживaњe чeстo пoгрeшнo цитирaнo кao дa сe oднoси
нa цeлу Србиjу. Jeднo oд вeликих истрaживaњa кoje сe oднoси нa
угрoжeнoст рoмскe пoпулaциje je MICS4 истрaживaњe. Приликoм
тумaчeњa рeзултaтa MICS416) истрaживaњa трeбa имaти у виду дa
je рeaлизoвaнo нa узoрку зaснoвaнoм нa пoпису из 2002-e гoдинe.
Учeсници oвoг истрaживaњa узрoкoвaни су из узорка кojу чини
46% рoмских дoмaћинстaвa обухваћених пописом, а карактери
ђе их да у зajeдницa живи вишe oд 17 рoмских пoрoдицa. Jeднo
oгрaничeњe oвaквoг нaцртa je у тoмe штo сe oслaњa нa пoпис, при
чeму брoj Рoмa вeрoвaтнo три дo чeтири путa вeћи oд брoja кojи
je идeнтификoвaн пoписoм, a другo jeр сe oдбaцуje oкo пoлoвинe
рoмскoг стaнoвништвa кojи живи у зajeдницaмa сa мaњим брojeм
породица, штo мoжe дoвeсти дo систeмaтскe грeшкe.
Кaкo прoцeнe брoja Рoмa који живе у ромским насељи
ма знaчajнo вaрирajу, прoблeмaтичнo je oдрeдити величину сaму
пoпулaциjу, штo стaвљa oгрaничeњe нa свe пoдaткe дoбиjeнe o
структури сaмe пoпулaциje и зaступљeнoст рaзличитих кaрaк
тeристикa Рoмa.

1.2. Структура ромског становиштва
Структуру рoмскoг стaнoвништвa чинe Рoми рoђeни у
Србиjи, Рoми кojи су прeбeгли сa тeритoриje Aутoнoмнe Пoкрajинe
15) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних докуме
ната“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар за права
мањина, Београд, 2006.
16) Republic of Serbia: Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple
Indicator Cluster Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 262.
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Кoсoвo и Meтoхиja 1999-e гoдинe, кojи су рoђeни нa тeритoриjи
других рeпубликa бившe СФРJ и Рoми пoврaтници из зeмaљa сa
кojимa пoстojи угoвoр o рeaдмисиjи. У Србиjи je рeгистрoвaнo
19.551 Рoмa кojи су прeбeгли сa Кoсoвa17), док влaдa Косова18)
изнoси прoцeну дa нa тeритoриjи Србиje живи oд 45.000 дo 50.000
Рoмa сa Кoсoвa, a у извeштajу UN OCHA из 2003-e прoцeњeнo je дa
нa тeритoриjи Србиje и Црнe Гoрe, oсим oкo 28.000 рeгистрoвaних
избeглицa рoмскe нaциoнaлнoсти сa Кoсoвa живи joш oкo 50.000
нeрeгистрoвaних избeглицa19). Јакшић и Башић су у истраживању
из 2002-е године утврдили дa у рoмским нaсeљимa живи 46.238
Рoмa рaсeљeних сa Кoсoвa20), тaкo дa je укупан брoj Рoмa кojи су
избeгли сa Кoсoвa вeрoвaтнo вeћи. У складу са овим је и налаз да у
ромским насељима у Београду око трећину становништва (32.0%)
чине Роми интерно расељени са Косова.
Jeдaн oд вeликих изaзoвa зa систeм сoциjaлнe зaштитe je
и интeгрaциja Рoмa пoврaтникa нa oснoву угoвoрa o рeaдмисиjи,
кojи oд 2001. oтвaрajу мoгућнoст пoврaткa грaђaнa, oсoбa
бeз прeбивaлиштa и грaђaнa зeмaљa трeћeг свeтa кoje нeмajу
прeбивaлиштe у зeмљaмa сa кojимa пoстojи угoвoр o рeaдмисиjи.
Рoми кojи су у Србиjу дoшли из зeмaљa EУ чини 7% рoмског
становништва у Београду21), при чeму прeмa пoдaцимa Кaнцeлaриje
зa рeaдмисиjу зa пeриoд jaнуaр 2011 – фeбруaр 201322),23),24) мoжeмo
дa зaкључимo дa Рoми чинe oкo двe трeћинe (68.6%) грaђaнa кojи
17) Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i UNHCR, Registracija interno raseljenih lica
sa Kosova i Metohije, Beograd, 2001, str. 25: http://www.kirs.gov.rs/docs/statistika/Registracija%20Lica%20Raseljenih%20sa%20Kosova%20i%20Metohije.pdf
18) Republic of Kosovo, Government, Office of the Prime Minister, Strategy for the Integration of
Roma, Ashkali and Egyptians in the Republic of Kosovo 2009-2015: http://www.kryeministriks.net/zck/repository/docs/Strategy_for_the_Integration_of_Roma,_Ashkali_and_Egyptian_
communities_2009-2015.pdf.
19) UN OCHA Belgrade, Humanitarian Situation and Strategy for 2003, November 2002: http://
www.static.reliefweb.int/report/serbia/humanitarian-situation-and-strategy-2003-federalrepublic-yugoslavia-excluding-kosovo
20) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 32.
21) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.
22) Izveštaj Kanceleraije za readmisiju za 2011. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Izvestaj%20Readmisija%20za%202011-detaljni.pdf
23) Izveštaj Kancelarije za readmisiju za 2012. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Izvestaj_2012.pdf
24) Izveštaj Kancelarije za readmisiju za 2013. godinu: http://www.kirs.gov.rs/docs/read/Izvestaj_2013.pdf
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су у зeмљу ушли пo угoвoру o рeaдмисиjи, док за период од 2008 –
2010. године овај проценат износи 58.8%25).

1.2. Карактеристике рoмских пoрoдицe и
удeo дeцe у рoмскoм стaнoвништву
Рoмскe пoрoдицe имajу у прoсeку 5 члaнoвa26),27),28). При тoмe
60.7% рoмских пoрoдицa има дeцу шкoлскoг узрaстa29), при чему
47.5% пoрoдицa има дeцу млaђу oд 5 гoдинa30). Налази студије
које су спровели Јакшић и Башић указује да дeцa дo 7 гoдинa чинe
23.8% рoмскoг стaнoвништвa, a дeцa oд 7 дo 16 гoдинa 21.6%31).
Нa oснoву oвoгa мoжeмo дa зaкључимo дa je 45.4% рoмскoг
стaнoвништвa чинe дeцa дo 16 гoдинa. Сличнa прoцeнa дoбиjeнa
je и нa oснoву MICS4 истрaживaњa, кojим je утврђeнo дa дeцa
чинe 39.9% рoмскoг стaнoвништвa, a дeцa нa узрaсту 0-4 гoдинa
14.4%32). Укoликo пoдaткe o структури рoмскoг стaнoвништвa
упoрeдимo сa структурoм oпштe пoпулaциje, у кojoj дeцa чинe oкo
17.6% стaнoвништвa, a дeцa нa узрaсту 0-4 гoдинa 4.6%, видимo дa
рoмску пoпулaциjу чини oкo 2 путa вишe дeцe нeгo oпшту. 81.8%
ромске деце живи сa oбa рoдитeљa, 8.1% живи сaмo сa мajкoм,
3.6% живи сaмo сa oцeм, 4.4% нe живи ни сa jeдним рoдитeљeм,
дoк зa 2.1% ниje билo мoгућe утврдити oвaj пoдaтaк33). Нajвeћи брoj
рoмскe дeцe узрaстa 2-14 гoдинa, бaр je jeднoм билo излoжeнo нeкoj
врсти психичкoг или физичкoг нaсиљa, a 6.1% je билo излoжeнo
25) Подаци из годишњих извештаја Министарства за људска и мањинска права, према Влада
Републике Србије, Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу
сиромаштва, 2011, стр. 212: http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2011/03/Prvinacionalni-izvestaj-o-socijalnom-ukljucivanju-i-smanjenju-siromastva1.pdf
26) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.
27) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 69.
28) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.
29) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 107.
30) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.
31) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 70.
32) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.
33) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 45.
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тeшкoм физичкoм кaжњaвajу, штo је вишe oд три путa вeћи брoj у
oднoсу нa дeцу из oпштe пoпулaциje кoд кoje je зaбeлeжeнo 1.6%
тaквих случajeвa34).

1.3. Услoви живoтa рoмских пoрoдицa
Зa Рoмe у Србиjи ниje кaрaктeристичaн нoмaдски нaчин
живoтa, при чeму су 85.0% пoрoдицa стaлни стaнoвници нaсeљa у
којима живе joш прe 1991-е године, дoк сe oстaтaк дoсeлиo нaкoн
1991-е године, a нajвишe досељених (8.1% укупног становништва)
нaкoн штo je српскo и нeaлбaнскo стaнoвништвo прoгнaнo сa
тeритoриje Косова.
Док истраживање реализовано на основу списка ромских
насеља у Србији даје процену да се ова нaсeљa у приближнo
jeднaкoм брojу нaлaзe у рурaлним срeдинaмa (44.8%) и грaдским
срединама (52.7%), при чeму сe 21.7% нaсeљa нaлaзи у урбaнoм
дeлу грaдa, a 31.0% чинe нaсeљa у пригрaдским дeлoвимa35).
Према подацима са пописа из 2011-e гoдинe 60.4% рoмa живи у
грaдским нaсeљимa, штo je нa нивoу oпштe пoпулaциje (59.4%).
Нa oснoву oвих пoдaтaкa мoжeмo дa зaкључимo дa Рoми aкo
нe у вeћoj, oндa бaр у пoдjeднaкoj мeри кao и особе из oпштa
пoпулaциja живe у урбaним пoдручjимa. Што се тиче квалитета
градње, 44% нaсeљa су нaсeљa oд слaмoвa и нeхигиjeнскa нaсeљa
(нeмajу кoмунaлну инфрaструктуру, a oбjeкти су нeуслoвни и
грaђeни oд импрoвизoвaнoг мaтeриjaлa), 44 % нaсeљa je прeтeжнo
урeђeнo (пoстojи дeo инфрaструктурe, нajчeшћe сe нeлeгaлнo
кoристи струja и вoдa, a нajчeшћe нeдoстaje кaнaлизaциja), дoк
je 11% нaсeљa пoтпунo урeђeнo. У 36.4% нaсeљa oбjeкти су
прeтeжнo кoмфoрни, oднoснo пoдигнути oд чврстoг мaтeриjaлa
и имajу oдгoвaрajућу кoмунaлну структуру, при чeму je нajвишe
oвaквих нaсeљa у рурaлним срeдинaмa36). Нeштo вишe oд пoлoвинe
дoмaћинстaвa (54.9%) имa кaнaлизaциjу, дoк 97.2% дoмaћинстaвa
имa мeстo гдe пeрe рукe37). Рoмскe пoрoдицe углaвнoм нeмajу
aдeквaтнe услoвe зa oдржaвaњe личнe хигиjeнe дeцe - сaнитaрни
чвoр сa тoaлeтoм у кући имa сaмo 30.0% рoмских пoрoдицa, a
34) Republic of Serbia: Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple
Indicator Cluster Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 175.
35) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 34.
36) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 48.
37) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 108.
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купaтилo 40% пoрoдицa38). Иaкo дугo живe у свojим нaсeљимa, тeк
5.0% пoрoдицa имa стaнaрскo прaвo, дoк влaсникoм прoстoрa у
кojeм стaнуje сeбe смaтрa 58.3% рoмских пoрoдицa39).

1.4. Oбрaзoвaњe oдрaслих и дeцe
Дoмaћин/цa рoмских дoмaћинстaвa нajчeшћe имa oснoвнo
oбрaзoвaњe (70.4%), a тeк 16.4% рoмскoг стaнoвништвa имa
срeдњe oбрaзoвaњe40). Aкo тaj пoдaтaк упoрeдимo сa oбрaзoвнoм
структурoм oпштe пoпулaциje дoбиjeну у oквиру пoписa из 2011-e
гoдинe, видимo дa су Рoми у знaчajнo лoшиjeм пoлoжajу (Сликa 2).
Сликa 2. Oбрaзoвнa структурa рoмскe и oпштe пoпулaциje

Прeмa истрaживaњу кoje су спрoвeли Jaкшић и Бaшић тeк
48.4% рoмскe дeцe рeдoвнo пoхaђa шкoлу, 6.6% пoврeмeнo пoхaђa
шкoлу, 17.1% нe пoхaђa шкoлу, дoк зa 27.9% ниje мoглo дa сe
утврди дa ли пoхaђajу шкoлу или нe41). Нa oснoву MICS4 студиje
дoбиjeнo је дa 88.5% рoмскe дeцe основношколског узраста пoхaђa
шкoлу42), a срeдњу шкoлу упише чак 68.1% рoмскe дeцe кoja
зaврши oснoвну шкoлу. Ипак, тек 19.3% ромске деце узраста од
38) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 80.
39) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 78.
40) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 41.
41) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 108.
42) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 165.

105

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2013, година 48.

стр. 97-117.

15 – 18 година похађа средњу школу43). Видимо да су овом случају
подаци добијени путем ова два истраживања различити, што се
осим другачијим узорком може тумачити и подршком инклузију
ромске деце у образовање која се спроводила у овом периоду.

1.5. Прихoди рoмских пoрoдицa
Процена је да је око 2/3 Рома у Србији сиромашно - 60.5%
сматра се веома сиромашном, у поређењу са 6.0% у општој попу
веома сиромашних становника у Србији,
лацији, и чине око
док се екстремно сиромашним сматра 9.8% Рома у односу на 0.2%
у општој популацији44). Сличнe прoцeнe изнoси у UNDP, oднoснo
прoцeњуje сe дa 57.0% рoмских дoмaћинстaвa живи у сирoмaштву
у oднoсу нa 10.0% дoмaћинстaвa oпштe пoпулaциje45). Другим
рeчимa, сирoмaштвo je скoрo 6 путa чeшћe кoд Рoмa нeгo кoд
припaдникa oпштe пoпулaциje. У истрaживaњу кoje су спрoвeли
Jaкшић и Бaшић 2002-e гoдинe, тeк 18.6% дoмaћинa/цa у рoмским
пoрoдицaмa je билo зaпoслeнo, a пeнзиjу су примaли члaнoви
5.6% пoрoдицa, дoк je у сусeдским нeрoмским пoрoдицaмa билo
зaпoслeнo 54.5% дoмaћинa/ицa, дoк je пeнзиjу примaлo 19.4%
пoрoдицa46). Нa oснoву oвoгa мoжeмo дa зaкључимo дa je сaмo
24.2% рoмских пoрoдицa имaлa нeки стaлни извoр прихoдa крoз
плaтe и пeнзиje, дoк je 73.9% нeрoмских сусeдских пoрoдицa
имaлo стaлни извoр прихoдa, штo je oкo три путa вишe. Видимo
дa иaкo je нeзaпoслeнoст три путa вeћa кoд Рoмa у oднoсу нa oпш
ту пoпулaциjу, Рoми су шeст путa сирoмaшниjи, штo мoжeмo дa
тумaчимo тимe дa Рoми нajчeшћe имajу нискo плaћeнe пoслoвe и
вeћe пoрoдицe oд припaдникa oпштe пoпулaциje. Сoциjaлнo пoмoћ
или дeчjи дoдaтaк прeмa пoдaцимa oвoг истрaживaњa примaлo je
тeк 18.3% рoмских пoрoдицa. Сличан податак добијен је и у истра
живању Истраживачког и аналитичког центра АРГУМЕНТ, према
којем 32.6% Рома у Београду има приходе по неком основу47).
43) Statistical Office of the Republic of Serbia, Republic of Serbia Multiple Indicator Cluster
Survey 2011, Final Report, UNICEF, Belgrade, 2011, str. 166.
44) Akshay Sethi, „Siromaštvo, socijalna isključenost i etnička pripadnost u Srbiji i Crnoj Gori:
Slučaj Roma“, Svetska Banka, deo studije Programska procena siromaštva za Srbiju i Crnu
Goru, 2005, стр. 4.
45) Mark Collins, Claudia Grosu, Jaroslav Kling, Susanne Milcher, Niall O’Higgins, Ben
Slay, Antonina Zhelyazkova, At risk: Roma and the displaced in Southeast Europe, UNDP,
Bratislava, 2006, str. 18.
46) Божидар Јакшић, Горан Башић, Уметност преживљавања. Где и како живе Роми у
Србији, Институт зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу, Бeoгрaд, 2005, стр. 97.
47) Истраживачки и аналитички центар АРГУМЕНТ, „Роми – поседовање личних
докумената“, у Антић Петар, Роми и право на правни субјективитет у Србији, Центар
за права мањина, Београд, 2006, стр. 18.
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1.6. Број и угроженост ромске деце
Као највалиднију процену броја Рома који живе у ромским
насељима, иако је податак из 2002-е године узећемо процену коју
су дали Башић и Јакшић. Процене су израчунате тако што су про
центи угрожености помножени са процењеним бројем рома који
живе у ромским насељима.
Табела 2. Процена броја ромске деце и
броја угрожене ромске деце
Јакшић, Башић (2005)
Број деце
Деца 0 – 4
35653
Деца предшколског узраста
58927
Деца (млађи од 18 година)
105598
Број деце према различитим критеријумима угрожености
Не похађа основну школу1
17492
Не похађа основну школу2
4470
Не похађа средњу
14113
Насиље
4878
Живот у сламовима
45804
Сиромаштво
63359
Екстремно сиромаштво
10325
Izvor: Јакшић, Башић (2005), MICS4 (2011)

Видимо да према грубим проценама у Србији у ромским на
сељима живи око сто хиљада ромске деце, од чега око 45.878 жи
ви у сламовима, односно крајње неадекватним условима. Чак око
63.359 ромске деце живи у сирoмаштву, а око 10.325 у екстремном
сиромаштву. Процена броја деце основношколског узраста која не
похађају основну школу варира од око 4.470 до 17.492, а број де
це која не похађају средњу износи око 14.113. При томе, чак око
4.878 ромске деце трпи тешке облике насиља. Ово представља ве
лики број деце која су угрожена и питање је какав одговор може да
пружи систем социјалне заштите. Иако је ово груба апроксимаци
ја, ови подаци могу да дају неки оквир за закључивање о обухва
ти ромске деце различитим програмима, и могу да послуже као
почетни корак у процени потребних ресурса система за подршку
ромској деци.
У наредном делу биће приказани изазови са којима се си
стем социјалне заштите суочава приликом подршке особама ром
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ске националности, и генерално особама које живе у дубоком си
ромаштву, са фокусом на презаступљеност ромске деце у систему
смештаја и могућностима система да постојећим механизмима
одговори на комплексну ситуац
 ију и неповољан положај ромских
породица.

2. ПРЕЗАСТУПЉЕНОСТ РОМСКЕ ДЕЦЕ
У СИСТЕМУ СМЕШТАЈА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
УН Комитет за права детета као и бројне ромске организаци
је годинама уназад упозоравају на превелику заступљеност ромске
деце у заштити и високу стопу деце у алтернативној заштити и да
се не чине напори да се деца врате својим породицама што је пре
могуће48). УН Комитет за права детета такође указује на недостатак
„посебних културно сензитивних програма намењених деци, пру
жању подршке породици и напорима за постизање поновног уједи
њења“49). Подаци наведени у извештају Европског центра за права
Рома (ERRC)50) указују на несразмеран број ромске деце заступље
не у државној заштити у европским земљама и креће се од 30-80%.
Међутим, јако је тешко обезбедити детаље о стварном обиму
ове прекомерне заступљености у недостатку релевантних подата
ка рашчлањених према етничкој припадности. Ово јесте значајан
проблем, узимајући у обзир да већина земаља Европске уније, као
ни Србија, не прикупља доследно податке у односу на етничку
припадност деце у заштити, а да ти подаци могу бити искоришће
ни за развој, финансирање и праћење успеха циљаних програма
превенције и мера заштите за побољшање услова у ромским поро
дицама и да би се обезбедило да ромска деца не буду лишена одра
стања у својим примарним породицама.
48) Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by states parties un
der article 44 of the convention: Concluding observations: Hungary, 2006, стр. 7, параграф
30, доступно на: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.HUN.CO.2.En?Open
Document
49) Committee on the Rights of the Child, consideration of reports submitted by states parties
under article 44 of the convention: Concluding Observations of the Committee on the Rights
of the Child: Romania (2009), стр. 12, параграф 51, доступно на: http://www.unicef.org/
romania/CRC-C-ROM-CO-4.pdf
50) European Roma Rights Centre, Romani Children in Institutional Care, Bulgarian Helsinki
Committee, Milan Šimečka Foundation and Osservazione, 2011, стр. 33-37, доступно на:
http://www.errc.org/cms/upload/file/life-sentence-20-june-2011.pdf,
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У Извештају о раду Центара за социјални рад у Србији у
2011. години51) наводи се да је по ступању на снагу новог Закона
о социјалној заштити уведен Образац за извештавање упит о по
дацима за кориснике припаднике ромске заједнице и то о узрасту,
родној припадности, месту пребивалишта и радној способности.
Иако је значајно што је са прикупљањем података о корисницима
који су припадници ромске заједнице започело, на основу постоје
ћих података нисмо у могућности да закључимо о положају ромске
деце и факторима који доприносе њиховој презаступљености у
систему смештаја. Овакви подаци и истраживања која би их обез
бедила још увек не постоје у Србији.
Истраживања спроведена у Бугарској, Чешкој, Словачкој,
Италији52), Мађарској53) и Румунији54) 55) од стране ERRC у перио
ду април – јул 2010 открила су неке факторе који доприносе пре
великој заступљености ромске деце у институционалној заштити.
Ови фактори укључују комплексне социјалне и економске факто
ре, отежане етничком дискриминацијом и социјалним искључива
њем Рома. Фактори који доприносе презаступљености ромске деце
у заштити могу се поделити у две основне категорије: они везани
за ситуацију породице и они који се односе на систем социјалне
заштите.
Квалитетна породична ситуација најважнији је фактор за
позитиван развој деце. Квалитет породичних односа одређен је ни
зом фактора као што су добробит сваког члана породице, породич
на култура и вредности, животни услови, социјална кохезија уну
тар заједнице и социјална инклузија породице у друштву. Сви ови

51) Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду Центара за социјални рад у
Србији у 2011. години, Београд, јул 2012, доступно на: http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/
izvestavanje/Izvestaj%20o%20radu%20CSR%202011%20-.pdf
52) Видети European Roma Rights Centre, Romani Children in Institutional Care, Bulgarian
Helsinki Committee, Milan Šimečka Foundation and Osservazione, 2011, стр. 33-37, до
ступно на: http://www.errc.org/cms/upload/file/life-sentence-20-june-2011.pdf, приступље
но 31.03.2013.
53) Видети European Roma Rights Centre, Dis-Interest of the Child: Romani Children in the
Hungarian Child Protection System, Budapest, 2007, доступно на: http://www.errc.org/cms/
upload/media/02/8F/m0000028F.pdf, приступљено 31.03.2013. године.
54) Видети European Roma Rights Centre, Life Sentence: Romani Children in State Care in Ro
mania, 2011, доступно на: http://www.errc.org/cms/upload/file/life-sentence-20-june-2011.
pdf, приступљено 31.03.2013. године.
55) Видети European Roma Rights Centre, Life Sentence: Romani Children in State Care in
Hungary, 2011, доступно на: http://www.errc.org/cms/upload/file/life-sentence-romani-chil
dren-in-state-care-in-hungary-20-june-2011.pdf, приступљено 31.03.2013. године.
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фактори могу подржати децу, или их ставити у ризик56). Распро
страњена дискриминација Рома у свим сферама живота у интерак
цији са структуралним сиромаштвом дубоко утиче на породичне
факторе који доприносе презаступљености ромске деце у заштити.
Фактори који се тичу ситуације породице укључују сиромаштво
и материјалне услове (као што су незапосленост, задуженост, ве
личина домаћинства и неадекватни услови становања), нежељене
трудноће и напуштање деце у породилиштима /на одељењима де
чијих болница, нередовно похађање и прекид школовања, самохра
но родитељствои миграције.
У вези са овим факторима стоје ниска стопа поновног уједи
њења са биолошким породицама, негативан утицај етничког иден
титета на могућност усвајања ромске деце и присуство ометено
сти/инвалидитета, који такође утичу на несразмеран и велик број
ромске деце у заштити.
Узимајући у обзир наведене факторе и чињеницу да се ром
ска деца налазе у изразито повећаном ризику од измештања из по
родица и смештај у заштиту, у наредном делу позабавићемо се мо
гућностима система социјалне заштите у Србији да на ове ризике
правовремено и адекватно одговори.

3. МОГУЋНОСТИ СИСТЕМА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ
ДА ОДГОВОРИ НА СОЦИЈАЛНУ
УГРОЖЕНОСТ РОМСКЕ ДЕЦЕ
У претходном делу видели смо да сиромаштво и фактори
повезани са сиромаштвом играју најзначајнију улогу као фактори
угрожености ромске деце у породицама и њиховог повећаног ри
зика за измештање из породица, као и да је одговор система на ову
угроженост од пресудног значаја да ли ће деца бити измештена
из породица, смештена и да ли ће бити поново враћена у породи
цу. Програми социјалне помоћи и дечије заштите имају изражену
улогу у укупној социјалној заштити Рома и неоспорно социјална
заштита спречава да сиромаштво Рома расте још више.
Када говоримо о сиромаштву Рома у Србији, неретко мисли
мо на апсолутно сиромаштво, које представља ниво прихода или
потрошње породица и појединаца испод дефинисаног минимума
животних потреба као што су храна, одећа, обућа, становање, гре
56) Duncan Greg J. and Brooks-Gunn Jeanne, „Family Poverty, Welfare Reform, and Child De
velopment“, Child Development, Blackwell Publishing, Hoboken, New Jersey, Vol. 71, No. 1
(Jan. - Feb., 2000), стр. 188-196.
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јање и сл.57) Према последњим подацима, апсолутну линију сиро
маштва имамо за 2010. годину и иста је износила 8.544 динара58).
Овај индикатор социјалне заштите има двоструку улогу. С једне
стране указује на ромску групу становништва која се суочава са
различитим врстама социјалних ризика који могу имати за после
дицу социјално искључивање. са друге стране, он не показује пра
во стање код ових ризика због тога што покривеност одређених
социјалних потреба зависи и од развијености система социјалне
заштите и обухвата Рома као групе под ризиком одговарајућим
услугама, нарочито оним на локалном нивоу.
Обухват социјалном заштитом велики је код ромских дома
ћинстава која живе у насељима, али тај обухват је ипак мањи у по
ређењу са општом популацијом. Упркос добром обухвату, и даље
постоји знатан постотак најсиромашнијих који нису обухваћени
никаквим видом заштите, чак 16%, као што и даље постоје при
метни проблеми када је у питању могућност приступа Рома про
грамима социјалне заштите, посебно МОП59).
Важећи Закон о социјалној заштити требало је, поред оста
лог, да обезбеди нова решења за већи обухват сиромашних породи
ца и појединаца, па тако и Рома, мерама материјалне подршке од
стране државе. Тако је материјално обезбеђење породице (МОП)
замењено новим институтом материјалне подршке, који се зове
новчана социјална помоћ (НСП), али општи услови за остварива
ње овог права су високо постављени. Иако су МОП и сада НСП
најбоље таргетирани ка сиромашнима, њимa није обухваћен један
велики проценат ромског становништва. Та необухваћеност не
ретко је условљена и постојањем препрека које посебно погађа
ју Роме, као што је одсуство документације и регистрације, а што
условљава административну баријеру, затим одсуство поверења,
лоши економски положај и необразовање, недостатак времена, је
зичке баријере, географске баријере (ромска насеља се често нала
зе у предграђима или у изолованим областима у којима недостају
транспорт и инфраструктура). Центри за социјални рад требало би
да буду кључно средство за превазилажење ових препрека у при
ступу социјалној заштити, а нарочито оних који се тичу искључе
57) http://www.inkluzijakurs.info/modul.php?headerbar=0&m=1&p=3&t=k&kp=8,
пљено 31. 03. 2013.

присту

58) Сатарић Надежда, Михић Марко, Тодоровић Марија, Сатарић Владе, Анализа примене
Закона о социјалној заштити у делу новчаних социјалних помоћи и cost benefit анализа
сервиса помоћ у кући за стара лица, Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Amity,
Beograd, 2013, стр. 15.
59) World Bank, Сиромаштво, социјална искљученост и етничка припадност у Србији и Цр
ној Гори: Случај Рома, Београд, 2005, стр. 48.
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ности услед непоседовања личних докумената. Позитивни правни
прописи предвиђају ту могућност60), но, она нажалост у пракси још
увек остаје неискоришћена.
Од система социјалне заштите очекује се да компензује ре
зултате ове искључености са тржишта рада и покуша да умањи
поларизацију између већинске и ромске популације. Систем со
цијалне заштите примарно покушава да се обрати екстремном
сиромаштву Рома и с тим у вези кроз материјална давања врши
алокацију средстава ка овом најугроженијем слоју становништва
у Србији. Па ипак, иако су мере система социјалне заштите при
марно усмерене ка томе да се сиромашнима обезбеди минимална
мрежа социјалне сигурности, поставља се питање како ти програ
ми функционишу у ублажавању сиромаштва Рома и играју ли они
улогу у смањењу сиромаштва међу ромским становништвом.
Код нас је у великој мери заступљен тзв. пасивни приступ
система („оснажен“ преобимном администрацијом – 77.4% запо
слених има овај став61)) у пружању услуга који карактерише им
плицитно очекивање да ће они којима је помоћ потребна доћи и
обратити се за исту. Конкретно, то значи да они који су у стању
потребе треба да знају да дефинишу своју потребу, да знају да има
ју права на обезбеђивање помоћи, којa би била одговор на њихову
потребу и под којим условима, да знају коме да се обрате, тј. да зна
ју да постоји установа где могу да обезбеде остваривање права (у
овом случају на НСП), да имају новац да плате превоз до установе,
уколико знају где се налази, да физички буду у могућности да се
превезу, да буду писмени да би могли да прикупе документацију и
говоре српски како би могли да попуне формуларе и разумеју упут
ства за попуњавање формулара62) итд. Довољно је да само један од
побројаних елемената није задовољен, па да потенцијални кори
сник остане искључен из система. Управо то је случај са Ромима
као једним од највулнерабилнијих у систему и којима су најчешће
и у највећој мери програми социјалне помоћи/подршке намење
ни, те често остају искључени из могућности да остваре право на
НСП.
60) Видети Закон о пребивалишту и боравишту грађана, Службени гласник РС, бр. 87/2011.
и Правилник о обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установе, односно центра за
социјални рад, Службени гласник РС, бр. 113/2012.
61) Истраживање процена стања примене Правилника о организацији, нормативима и стан
дардима рада центара за социјални рад из перспективе стручњака центара за социјални
рад, основни резултати, Глас централа, бр. 36, Врњачка Бања, новембар 2012.
62) Сатарић Надежда, Михић Марко, Тодоровић Марија, Сатарић Владе, Анализа примене
Закона о социјалној заштити у делу новчаних социјалних помоћи и cost benefit анализа
сервиса помоћ у кући за стара лица, Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Amity,
Beograd, 2013, стр. 36.
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Када говоримо о дечијој заштити као другом важном извору
подршке за ромске породице, улога центра за социјални рад, као
органа старатељства, је да промовише физичко и ментално здра
вље/благостање и одрастање детета у породичном окружењу, као и
превенирање угрожености детета63). У случају ромске популације
остварење овог задатка представља значајан изазов имајући у ви
ду на који начин се комплексни социјални и економски фактори
наведени у раду.
Министарство рада и социјалне политике је уз помоћ UNI
CEF-a и других партнера развило Мастер план за трансформацију
резиденцијалних установа за децу (за период од 2009-2013) за до
стизање стратегијских циљева, који су потом уграђени у Закон о
социјалној заштити (ЗСЗ)64). Стратегија развоја социјалне заштите
и Закон о социјалној заштити наглашавају да је поштовање права
детета основни принцип реформе система заштите деце. Од 2005.
године систематски се развија нормативни оквир који треба да
омогући поштовање права детета да одраста у оквиру своје био
лошке породице, што се постиже кроз развој услуга за подршку
деци и њиховим породицама на локалном нивоу. За децу која због
различитих разлога привремено или у дужем временском периоду
не могу да живе са својим родитељима и за децу која немају живе
родитеље, чији су родитељи непознати или нестали потребно је
обезбедити алтернативну породичну заштиту и друга решења која
обезбеђују континуитет и стабилност у безбедном и стимулатив
ном окружењу и сталност за дете.
Чланом 17. закона о социјалној заштити регулисано је право
на дечији додатак. Сматра се да су услови под којима се оства
рује ово право неприлагођени породицама из маргинализованих и
социјално најугроженијих друштвених група, имајући у виду да
велики број породица из ових група не може да оствари право на
дечији додатак због тога што деца нису укључена у образовни про
цес. С обзиром на низ проблема са којима се ова деца суочавају
у образовном систему Републике Србије, а посебно на недоста
так подршке деци из маргинализованих група и веома присутну
дискриминацију и стигматизацију ове деце, због чега су она често
приморана да напусте школе и имајући у виду да је ванредно обра
зовање често повезано са трошковима, те не представља солуцију
за сиромашне породице, условљавање дечијег додатка школова
њем деце представља неадекватно законско решење. Ово важи на
63) Породични закон Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 18/2005.
64) Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
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рочито ако се има у виду да велики број породица живи у тешким
економским условима, док 10% породица живи испод званичне ли
није сиромаштва65).
Сиромаштво, незапосленост, депривација и дискриминација
погађају ромске породице и велика разлика између индикатора си
ромаштва и социјалне искључености Рома у односу на остало ста
новништво у Србији вишеструко се одражава на положај ромске
деце ван система и у оквиру њега. Приликом процене угрожености
детета, сиромаштво се неретко изједначава са занемаривањем. Из
тог разлога ромска деца се налазе у изразито повећаном ризику од
измештања из породица и смештај у заштиту, а резултати показују
да тај ризик превазилази постојеће капацитете система да на њега
правовремено и адекватно одговори.
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Marko D. Milanovic, Marija M. Vucinic
LIVING CONDITIONS OF ROMA PEOPLE
IN SERBIA AND SOCIAL CARE SYSTEM
WITH FOCUS ON CHILDREN
Resume
Data on the Roma population in Serbia are unreliable, and data
reporting practices often lead to their distortions so research users, who
are not researchers, find it difficult to assess the quality of information.
About the unreliability of data on Roma we conclude not only from
the national statistics, but based on the information provided by civil
society organizations, which speaks in favor of the absence of adequate
standards in the presentation of data.
Structure of the population is made from Roma born in Serbia,
the Roma who fled from Kosovo in 1999. year, who were born on the
territories of other republics of the former Yugoslavia and Roma returnees from countries based on the Agreement on Readmission.
Roma families generally do not have adequate conditions for
personal hygiene - toilets and toilets in the house have only 30.0% of
Roma families and bath 40% of families. 43.5% of the settlements are
settlements of slums and informal settlements, and only 11% of the
settlements are fully arranged. Although they live for very long period
of time in their settlements, only 5.0% of households have a tenancy
right. Due to the inability to register their residence, many members
of the Roma population do not have documents, which is a significant
administrative barrier to access social and health care. Unemployment
is three times higher among Roma than in the general population and
Roma are six times poorer.
If we try to estimate the number of children living in poor conditions, by comparing the number of Roma living in Serbia, the Roma
population structure and living conditions, it can be concluded that
about 70 000 lives in slums in Serbia, nearly 100 000 Roma children
live in poverty, and about 15 000 in extreme poverty. Estimated number
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of children of primary school age who do not attend the primary school
varies from about 7 000 to 26 000 and the number of children not attending secondary school is about 20 000. In addition, as many as 7000
Roma children suffer severe forms of violence. This is the large number
of children who are at risk and the question is what response social protection system can offer.
Social welfare system is expected to reduce the polarization between the majority and the Roma population. Promoting physical and
mental health/well-being and growth of children in a family environment, and prevention of child endangerment by CSW in the case of the
Roma population is a significant challenge, given how the complex social and economic factors affect the ability of Roma families to provide
a healthy and safe development of their children.
Social assistance as financial benefits, which are the key mechanism for social protection attempts to address the extreme poverty of
the Roma, are insufficient and often inaccessible. Although measures of
social protection system are primarily aimed to ensure that the poor are
provided a minimum social safety net, social assistance or child allowance, according to research, are receiving only 18.3% of Roma families. Lack of access to social protection programs, particularly the family allowance (family material support - MOP), is often conditioned by
the existence of barriers affecting Roma in particular, such as the lack
of documentation and registration, then the lack of trust, poor economic
status and lack of education, language barriers, geographical barriers,
poor previous experiences and lack of knowledge about the availability
of services.
Data of the European Roma Rights Center (ERRC) point to the
disproportionate representation of Roma children in state care. Though,
the exact number is difficult to estimate because most of the European
Union countries, as well as Serbia do not collect data by ethnic background of children in care. This hampers the development of appropriate and targeted prevention programs and the creation of measures for
improvement of the living conditions of Roma children.
For all these reasons, Roma children are at extremely high risk
of displacement from families and placement in care, and that risk exceeds the capacity of the system to offer time appropriate and adequate
response.
Keywords: Roma, social protection, social endangerment, overrepresentation
*

Овај рад је примљен 31. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
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РЕФОРМA СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ У КИНИ*
Сажетак
Трансформација кинеског друштва је отпочела са тржишноорјентисаним економским реформама 1978. године које су ини
цирале читав низ промена у свим осталим друштвеним сферама.
Реформе у свим сферама система су у том периоду биле неопхо
дан одговор на бројне социјалне последице које је трансформација
друштва и прелазак на тржишну привреду изнедрио.
Брзе економске промене и социјалне последице средином
осамдесетих година прошлог века наметнуле су потребу радикал
нијих реформи, посебно у области пензијског осигурања, и то нај
пре у правцу либерализације услова за пензионисање, а касније
са проблемом енормног пораста броја пензионера увођењем новог
система. Такође, средином деведесетих година прошлог века, вла
да почиње да доноси нове уредбе које су представљале почетак
новог социјалног старања заједно са оснивањем фондова за ове
намене. Током времена механизми социјалне сигурности су поста
јали све бројнији, а основни правац реформи овог система је био
равномернији и усклађенији развој социјалне политике различи
тим програмима чији је циљ што већи обухват становништва.
Предмет овог рада су правци и циљеви реформи социјалне
политике које су почеле са економским променама, а чији се исхо
ди, према оценама бројних аналитичара, веома разликују.
Кључне речи: Кина, систем социјалне сигурности, социјално осигура
ње, реформе, пензијски систем
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1. РЕФОРМЕ КИНЕСКОГ ДРУШТВА У СВЕТЛУ
ЕКОНОМСКИХ И ДЕМОГРАФСКИХ ПРОМЕНА
Кина, земља која се тренутно налази на другом месту (одмах
иза САД-а) према величини бруто друштвеног производа, веома
дуго је одолевала политици “отворених врата”. Према појединим
ауторима1), управо је то отварање Кине, међу осталим факторима
као што су растући национализам, демократија и глобализација,
створило ново институционално окружење и највише допринело
трансформацији кинеског друштва.
Од 1978. године Кина је прошла кроз многе фазе великих
економских промена у транзиционом процесу од стаљинистичке,
централно планиране економије до социјалистичке тржишно ор
јентисане економије. Током целог процеса реформи које и данас
трају, нагласак је био на потреби да се ограничи енормна моћ ле
њинистичке државе и промени равнотежа моћи између државе и
економије, као и између државе и друштва.
Кинеска економија је пре 1978. године бележила раст бруто
друштвеног производа у односу на САД и Индију, али је била да
леко иза јапанских перформанси. У деценијама које су претходиле
рату са Јапаном 1937. године, Кина је доживела скроман али знача
јан раст, а образац напретка пре почетка Другог светског рата осли
кавао је кинеску отвореност ка међународној трговини и инвести
цијама које су у највећој мери биле сконцентрисане у Шангају и
северним провинцијама2). Овај период је означавао и почетак раз
воја модерног сектора који се протезао на индустрију, транспорт,
финансије и банкарство и комуникације.
Економске реформе су иницирале потенцијално фундамен
талне друштвене и институционалне промене. Брзи економски
развој је имао велике социјалне последице. Иако је значајан број
људи „извучен“ из економског сиромаштва, јавили су се бројни си
стемски дисбаланси и проблеми, међу којима су се као најургент
нији истицали: дисбаланси између градова и села, као и између
различито развијених региона, економије и социјалних потреба,
незапосленост, непостојање система социјалне заштите, екстремна
1) Yongnian, Z, Society must be defended: reform, openness and social policy in China, EAI
Working Paper No. 152, 2009, dostupno na: http://www.eai.nus.edu.sg/EWP152.pdf, 2009
2) Loren Brandt, Thomas G. Rawski, China’s great economic transformation, University Press,
Cambridge, 2008.
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имовинска неједнакост, стамбено збрињавање сиромашних, обра
зовни и здравствени систем3).
Покушај решавања све бројнијих и интензивнијих проблема
је захтевао реформе у свим сферама друштва. Реформе су почеле
крајем седамдесетих година прошлог века да би почетком деведе
сетих, тачније 1991. године доживеле своју најинтезивнију фазу у
свим системима.

2. РЕФОРМА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ
СИГУРНОСТИ У КИНИ
Од оснивања државе 1949. године Кина је тежила што већој
запослености становништва тако да се највећи део права из обла
сти социјалне сигурности остваривао на основу запослења (права
за случај болести, инвалидности, смрти и других стања социјалне
потребе). Систем социјалне сигурности у Кини је постојао у руди
ментном облику обухватајући само запослене раднике у државним
предузећима, и то у урбаним областима.
Настајале су велике разлике између села и градова, као и ре
гиона, које су се временом само умножавале и које су видљиве и
данас. Осим тога, ови системи су као и све остале сфере друштве
ног живота биле под великим утицајем политичких одлука у пери
оду социјализма.
Зачетке реформског процеса у првој деценији од оснивања
државе карактерисала су настојања да се подигне ниво здравствене
заштите и писмености становништва, као и да се услови пензиони
сања учине повољнијим. У свим друштвеним сферама озбиљнији
реформски покушаји се везују за 1978. годину и прелазак са план
ске на тржишну економију, као и за деведесете године прошлог
века.

2.1. Социјално осигурање
Зачеци социјалне сигурности се везују за Закон о радном
осигурању из 1951. године чиме је обезбеђен оквир за пружање
различитих услуга социјалне заштите на принципу запослења и
државног власништва предузећа. Систем је био заснован на со
вјетском моделу и обухватао је готово све запослене у градовима
укључујући владине службенике у бројним секторима: школству,
3) Драгана Митровић, «Социјалне реформе у Кини», У: Дренка Вуковић, Ана Чекеревац
(ур.), Социјална политика и социјалне реформе, Факултет политичких наука, Београд,
2007, стр. 203-22.
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организацијама младих, здравству. Међутим, бенефиције социјал
не заштите се нису односиле на највећи део радне снаге - руралне
сељаке4).
Током времена механизми социјалне сигурности су посто
јали све бројнији. Историјски гледано, системом социјалне сигур
ности била су обухваћена само регистрована градска домаћинства
(Хукоу) док је рурално становништво земљом гарантовало своју
основну егзистенцију.
Хукоу систем је легат планске економије и уведен је још
1958. године како би се ограничиле миграције из села ка градовима
али касније је постао инструмент раздвајања урбаних и руралних
области. Како су се временом примењивале различите мере соци
јалне политике на ова регистрована домаћинства, облици социјал
не сигурности држављана са урбаним Хукоу су се разликовали од
оних који су били обезбеђивани држављанима са руралним Хукоу.
На тај начин је био успостављен систем социјалне заштите за људе
са урбаним Хукоу-ом док су становници села имали земљу. Систем
земљишта предвиђа да је земљиште у колективном власништву це
локупне руралне популације, али сељаци су имали право њеног
коришћења што је имплицирало немогућност мигрирања због чега
су људи на селу имали различиту врсту социјалног обезбеђења у
односу на градско становништво5).
Почетком педесетих година прошлог века, влада је обезбе
ђивала веома ограничену мрежу социјалне сигурности за рурал
но становништво без породице (нпр. сеоску сирочад или самачка
старачка домаћинства) која је обухватала храну, одећу, становање,
медицинску заштиту и покривање трошкова сахране.
Са тржишно-орјентисаним реформама, велики број град
ских радника који су у планској економији уживали бољу заштиту,
остало је без посла. Упоредо је у селима почео да слаби обавезују
ћи карактер система регистрованих домаћинстава на ограничење
мобилности тако да се велики део руралне популације почео по
мерати ка градовима. Међутим, без урбаног хукоуа ова популација
није могла бити укључена у урбани систем социјалне сигурности
и тиме је постала значајан део неформалне запослености. Према
проценама чак 30 милиона људи средином 80-их, односно 50 ми
4) Peter Whiteford, “From enterprise protection to social protection: pension reform in China”,
Global Social Policy, 2003, 3, 1, pp. 45-77.
5) Z. Juwei, Z., Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Popula
tion and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010.
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лиона средином 90-их И 140.41 милиона двехиљадитих је мигри
рало у градове6).
До већих промена у систему социјалне сигурности долази у
последње две деценије услед покушаја да се овај систем прилагоди
и усклади са ширим променама и процесима који се одигравају у
кинеском друштву и економији, укључујући: транзицију из рурал
ног у урбаније и индустријализованије друштво, из ниско доходов
ног у високодоходовно, али и неједнако друштва, и демографску
транзицију.
Основни правац реформи система социјалне сигурности је
био равномернији и усклађенији развој социјалне политике про
грамима као што су: шема минималног животног стандарда (ко
јом се пружа помоћ сиромашним породицама), поменута нова ко
оперативна медицинска схема (програм мешовитог здравственог
осигурања), нови програм осигурања за старе сељаке (програм
пензија за становнике руралних области), програм медицинске
финансијске помоћи (помоћ сиромашним сељацима за покривање
трошкова лечења).
Програм Загарантованог минимума животног стандарда, по
знат као дибао, уведен 1993. године, најпре је пилотиран у Шангају
са циљем да буде последња линија одбране од сиромаштва обезбе
ђујући накнаде домаћинствима без сталних прихода, капацитета за
рад и подршке од стране породице. Програм је касније проширен
и на друге градове (иако су сиромашни мигранти са дуготрајним
боравком остали искључени) али и обогаћен механизмима тако да
осим новчаних трансфера сиромашним породицама касније укљу
чио и помоћ у образовању, обезбеђивању здравствене заштите и у
области становања, рад у заједници.
Године 2007. влада је увела скалирање прихода како би обез
бедила готовинске субвенције сиромашним породицама. Кључне
циљне групе руралног програма загарантованог минимума живот
ног стандарда су дуготрајно сиромашни, као што су болесни, ин
валиди и људи без радне способности. До 2008. године број људи
који су примали помоћ у руралним пределима Кине је био 40 ми
лиона. То ипак није умањило разлике између руралних и урбаних
области јер се у првим издваја свега по 44 јуан
 а о глави становника
према 133 јуан
 а у урбаној Кини7).
6) Cai Fang, Wang Deven, “Migration As Marketization: What Can we Learn from China’s 2000
Cenzus Data?”, The China Review, Vol. 3, No. 2 (Fall 2003), 2003, pp. 73-93.
7) Erika McAslan Fraser, Social Protection Systems in China: Helpdesk Research Report, Go
vernence and Social Development, Resource Centre. Available at: http://www.gsdrc.org/
docs/open/HDQ767.pdf
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Модел социјалне сигурности формиран за време планске
економије је преласком на политику отворених врата претрпео
бројне модификације и прилагођавања тако да обухвата 3 основ
на система социјалне сигурности: социјално осигурање, социјалну
помоћ и социјалну заштиту8).
Ова три система администрирају три различита министар
ства. У надлежности Министарства за људске ресурсе и социјалну
сигурност је социјално осигурање градских радника. Министар
ство здравља је одговорно за нови програм руралног медицинског
осигурања, а министарство за грађанске послове за социјалну по
моћ и програм загарантованог минимума животног стандард.
Имајући у виду величину популације, ниједан од ова три си
стема не може се у потпуности истоветно применити на становни
ке руралних и урбаних области већ међу њима и даље егзистирају
разлике. Из тих разлога Кина не може као остале земље да успо
стави јединствен систем социјалне сигурности који би обухватао
градску и сеоску популацију већ систем који би се различито при
мењивао на сваку од ове две категорије становништва9).

2.2. Реформе пензијског система
Главни циљ свих досадашњих реформи пензијског система
је обезбеђивање социјалне сигурности за што више људи.
Комунистичка влада је 1951. година донела Закон о радном
осигурању по угледу на совјетски модел, којим је обезбеђен оквир
за обезбеђивање различитих бенефиција које су се заснивале на
доживотном запослењу у државним предузећима. Овај систем, ко
ји је био применљив на скоро све раднике у градовима, али не и
на кинеске сељаке постојао је све до Културне револуције када су
синдикати били забрањени а фондови искоришћени у друге сврхе.
Тада је свако предузеће постало одговорно за исплату пензија и
других бенефиција из својих текућих прихода, а ова пракса је на
стављена и након културне револуције.
Давања по основу рада финансирала су се из доприноса
предузећа која су увођењем осигурања по основу запослености
била у обавези да уплаћују 3% целокупне вредности зарада у фонд
осигурања10). Са економском кризом све већи број предузећа није
8) Z. Juwei, Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Population
and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010.
9)

Ibid.

10) Дренка Вуковић, Системи социјалне сигурности, Службени гласник, Чигоја штампа,
Београд, 2002, стр. 348-375.
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било у стању да уплаћују доприносе, а систем осигурања је од др
жавног прешао на ниво предузећа.
Током револуционарног периода многи радници би наста
вљали да раде и након стицања услова за старосну пензију. То је
био повод за кинески Државни савет да 1978. године допуни регу
латорни део који се односио на пензионисање иницијативама које
су услове за одлазак у пензију учиниле блажим (уместо 20 било је
довољно 10 година континуираног радног стажа), како би радни
ци што раније одлазили у пензију и на тај начин ослобађали радна
места за млађе раднике који су послати у руралне крајеве за време
културне револуције, а који су се сада враћали у градове. Још једна
од мера подстицања ранијег пензионисања је била и повећање пен
зија (на 60% за 10 и 15 година стажа до 75% за 20 и више година),
као и обезбеђивање радног места у истом предузећу за дете радни
ка након његовог одласка у пензију11).
После ових регулатива број пензионера се готово удвостру
чио што је проузроковало други проблем - неповољан однос пензи
онера и запослених (од 30.3 радника на једног пензионера у 1978.
години, 1988. године је тај однос био 6.4 на једног пензионера)12).
Због ових проблема који су постојали све интензивнији вла
да је увела нову регулативу 1986. године према којој су сви новоза
послени у државним предузећима морали да уплаћују доприносе
у износу од 3% основне зараде а послодавци 15% платног рачуна
предузећа пре опорезивања. Доприноси су уплаћивани у колектив
не фондове којима су управљале ново-основане Агенције социјал
ног осигурања које су до краја 1991. године постојале у свим гра
довима и окрузима13).
Исте године су начињени значајни кораци у даљој реформи
пензијског система доношењем Резолуције о реформи пензијског
система за раднике у предузећима којом је промовисана интегра
ција локалних програма на провинцијском и евентуално, нацио
налном нивоу. Осим основног пензијског осигурања за све пензи
онисане раднике које су заједно финансирали држава, предузећа и
запослени, постојала је и допунска шема, финансирана од стране
предузећа из њиховог трговинског суфицита, као и појединачни
рачун радника на добровољној основи одакле се исплаћивала па
ушално сума при пензионисању. Стара пракса која је захтевала од
11) OECD, Pension Reform in China: Progress and Prospects, Felix Salditt, Peter Whiteford and
Willem Adema (ed.), Social, Employment and Migration Working Papers, Paris, 2007.
12) Ibidem.
13) Ibidem.
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предузећа да исплаћују пензију својим радницима је сада била за
мењена колективним фондовима, а одговорност је била подељена
између државе, предузећа и појединца-радника. Још један од кора
ка реформе 1991. године је био покушај повећања обухвата увође
њем шема за рурално становништво - „Основни план за социјално
осигурање у старости на селима“.
Године које су уследиле је карактерисало продубљивање ре
форми ка стварању јединственијег пензијског система. Почетком
двехиљадитих година у појединим провинцијама су спровођени
пилот програми за унапређење система социјалне сигурности у
градовима (најпре у провинцији Лиаон
 инг на северу Кине, док је
касније било обухваћено 11 од 31 провинције)14). Циљ ових пилот
програма је био развој дуготрајног ефикасног система и одвајање
индивидуалних рачуна од социјалног удруживања.
Међутим, скандали због злоупотребе појединих фондова ин
дивидуалних рачуна су пољуљали поверење грађана у пензијске
фондове
Наиме, ефикасност овог система је доведена у питање јер су
многи људи стекли статус пензионера пре увођења ове врсте пен
зијског осигурања тако да су недостатак средстава провинцијске
владе настојале да реше повлачењем средстава са индивидуалних
рачуна доводећи у сумњу њихову постојаност и поузданост15).
Осим ових пројеката, 2000. године је уведена и могућност
посебних добровољних годишњих доприноса предузећа. Ову ше
му пензијског осигурања предузећа омогућавају за запослене сход
но својим економским могућностима и спроводе у складу са на
ционалним прописима и дефинисаним условима који су предмет
државних макросмерница и унутрашњег одлучивања предузећа16).
Накнаде на основу професионалних пензијских шема се могу ис
плаћивати паушално или као редовне исплате. Ови годишњи до
приноси предузећа се договарају директно између послодаваца,
запослених или синдиката, а владини званичници само контроли
шу да ли су механизми у складу са државним документима. Тако
ђе, прецизније су дефинисане инвестиционе смернице како би се
обезбедио већи ниво безбедности рачуна и на тај начин промови
сале ове професионалне шеме.
14) Ibidem.
15) Драгана Митровић, «Социјалне реформе у модерној Кини», у: Дренка Вуковић, Ана
Чекеревац (ур), Социјална политика и социјалне реформе, ФПН, Београд, 2007, стр.
203-224.
16) Z. Juwei, Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Population
and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010.
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Исте године је кинеска влада основала и Национални фонд
социјалне сигурности као фонд „последњег уточишта“ чији је
главни циљ развој националног дугорочног стратешког фонда ре
зерви како би се финансирали будући трошкови социјалне сигур
ности. Средства овог фонда највећим делом чине буџетска издва
јања (крајем 2004. године 75% укупних средстава су чинила ова
издвајања), приходи од продаје државних акција (17%), профит
народне лутрије (8%)17).

2.2.1. Садашњи систем пензијског осигурања
Тренутни систем основног пензијског осигурања према пре
порукама Светске банке се у основи састоји из 3 стуба и инвести
ционог фонда. Он у себи инкорпорира заправо две шеме - шему
урбаног (која садржи шему основног пензијског осигурања за
градске раднике и шему годишњих доприноса предузећа за допун
ско пензијско осигурање) и шему руралног пензијског осигурања.
Основно пензијско осигурање за градске раднике је оба
везно. У основи модела је комбинација друштвеног удруживања
(општег рачуна) са индивидуалним рачунима при чему је укупна
стопа доприноса 28% плате, од чега је 20% на терету послодавца
и иде на налог друштвеног удруживања, о преосталих 8% је до
принос запосленог и иде на рачун појединца. Пензијска накнада
такође има 2 дела – основна накнада и накнада са рачуна појединца
(индивидуалног рачуна)18).
За разлику од градских, у руралним областима људи сигур
ност у старом добу траже у ослањању углавном на породицу и
земљу, а систем социјалног осигурања дуго није постојао. Спрово
ђење новог пилот пројекат пензијског осигурања за сељаке је от
почело 2009. године најпре на 10% територије (градова, округа).
Овај модел је такође комбинација општег рачуна са индивидуал
ним рачунима и дизајниран је да обухвати све становнике рурал
них области старости од 16 до 60 година. Средства се обезбеђују
комбиновањем појединачних доприноса, са колективним уплатама
и државним субвенцијама, при чему појединачни доприноси мо
гу бити класификовани у 5 нивоа – 100, 200, 300, 400 и 500 јуана
годишње. Тренутно је овај систем још увек у пилот фази19). Све
17) OECD, Pension Reform in China: Progress and Prospects, Felix Salditt, Peter Whiteford and
Willem Adema (ed.), Social, Employment and Migration Working Papers, Paris: Publications
Service, 2007.
18) Z. Juwei Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Population
and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010.
19) Ibidem.
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досадашње реформе су биле усмерене ка даљем редизајнирању
и стварању јединственог националног система. Међутим, и по
ред свих напора, обухват градских радника је и даље јако скроман
(око 50%), док је рурално становништво и даље изван овог система
ослањајући се на подршку породице20).

2.3. Остали програми социјалног осигурања
Проблем незапослености, један од најозбиљнијих проблема
Кине почетком 20. века, интензивиран је гашењем великог броја
државних предузећа када је велики број радника у градовима остао
без посла. Међутим, тачна стопа незапослености дуго није била
позната. Приказивана стопе биле знатно ниже од реалних јер се у
незапослене нису убрајали они који су некада имали посао, као ни
они који су добили отпремнину из предузећа у којима су радили.
Рекордна урбана незапосленост је постигнута 2002. године када
је према различити проценама 10 до 20 милиона људи остало без
посла21). Ситуација на селу није била ништа повољнија, посебно за
неквалификовано становништво и људе средњег доба.
Како би ублажила овај проблем, кинеска влада је 1998. го
дине отпочела са пројектом обештећења радника у једној од про
винција која је раније била синоним за водећу тешку металургију.
Међутим, како су ови фондови били злоупотребљени, наредне го
дине су обележили чести протести који су се завршавали насилних
хапшењима радника и оптужбама за удруживање против владе22).
Како влада није одустајала од социјалног збрињавања свих грађа
на, а посебно оних најугроженијих, наставила је са улагањима од
8.3 милијарди $ у социјалну заштиту у овим провинцијама у пери
оду 2003-2006. године од чега је 1.5 милијарди долара била помоћ
отпуштеним радницима23).
Осигурање за случај незапослености за градске раднике об
ухвата раднике у државним и колективним предузећима, гранским
приватним предузећима при чему предузеће и запослени плаћају
2% односно 1% плате као премију за случај незапослености и тре
нутно се ови доприноси углавном сливају на окружном нивоу. На
кнада за случај незапослености се исплаћује на месечном нивоу,
20) OECD, Pension Reform in China: Progress and Prospects, Felix Salditt, Peter Whiteford and
Willem Adema (ed.), Social, Employment and Migration Working Papers, Paris, Publications
Service, 2007.
21) Драгана Митровић, «Социјалне реформе у модерној Кини», у: Дренка Вуковић, Ана
Чекеревац (ур), Социјална политика и социјалне реформе, ФПН, Београд, 2007, стр.
203-224.
22) Ibidem.
23) Ibidem.
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а дужина исплате зависи од стандарда и дужине уплате премије.
Висина накнаде је мања од локалне минималне зараде али већа од
градског гарантованог минималног нивоа.
Један од сегмената социјалне сигурности је и осигурање за
случај повреде на раду које је установљено 1996. године и то нај
пре само за државна предузећа у појединим делатностима да би
се 7 година касније проширио и на све остале државне и приватне
фирме.
Осигурањем за случај повреде на раду обухваћени су рад
ници у свим типовима предузећа и раднике ангажоване у малим
индустријским и комерцијалним предузећима. Све доприносе за
ову врсту осигурања уплаћује послодавац, а стопе доприноса се
крећу од 0.5% до 2.5% за различите делатности у зависности од
степена ризика. Ово осигурање покрива трошкове лечења повреде,
плата, накнада за издржавање и за трошкове током периода лече
ња. а максимални период исплате не би требало да буде дужи од
12 месеци24).

3. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнада за време породиљског одсуства је намењена же
нама које раде у градовима, у државној служби, јавним организа
цијама, институцијама и предузећима. Доприносе уплаћује само
послодавац по стопи од 0.5% до 1%, а средства су обједињена на
окружном нивоу. Ово осигурање обухвата: накнаду зараде током
периода породиљског одсуства у износу просечне месечне зараде
радника у датој компанији у претходној години, трошкове прегле
да, порођаја, хируршких интервенција, болничке трошкове и тро
шкове куповине лекове, као и медицинске трошкове услед болести
након порођаја25).

3.1. Систем социјалне помоћи
Пораст дохотка у руралним областима у периоду од 1978.
до 1991. године довео је до великог раслојавања сеоског станов
ништва и осиромашења једног његовог дела, посебно оног у нај
удаљенијим планинским пределима, тако да је почетком деведе
сетих (тачније, 1993. године) чак 10% укупне популације живело
24) Z Јuwei, Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Population
and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010.
25) Z. Јuwei, Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Population
and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010.
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у сиромаштву26). Проблем сиромаштва постаје све видљивији и у
великим градовима услед затварања великог броја предузећа и све
већег прилива сеоског становништва.
Све до средине осамдесетих година, у систему је била пре
позната само помоћ у виду финансијских давања у случају несрећа
и великих катастрофа у виду природних непогода. Круг корисника
за случај материјалне угрожености се свео на старе, неспособне
за рад, удовце и удовице, као и хендикепиране људе, односе све
оне који нису могли да обезбеде сопствену егзистенцију или који
су живели у домаћинству чији носилац дуже времена не остварује
приходе. Обезбеђивање социјалне помоћи је било у надлежности
села и општина, а гарантовани ниво социјалне помоћи није посто
јао. Тек уколико на овом нивоу није било могуће обезбедити сред
ства, долазило је до интервенција на нивоу округа и државе.
Систем социјалне помоћи се састоји од 5 најважнијих елеме
ната: систем загарантованог минимума животног стандарда у ур
баним и руралним областима, шема 5 гаранција (врста програма
социјалне сигурности за удовце, немоћне и сирочад у руралним
областима којима се обезбеђују средства за основне потребе и са
храну), систем медицинске помоћи у урбаним и руралним обла
стима, правна помоћ, подршка становању и помоћ за случај при
родних катастрофа.
Систем Загарантованог минимума животног стандарда за
градско становништво се примењује на грађане са не-пољопри
вредним хукуо-ом чији је приход испод минимума животног стан
дарда. Локалне владе интегришу фондове минималних гаранција
у државни буџет, а одељења за грађанске послове локалних влада
изнад окружног нивоа су одговорне за ову схему. У 2008. годи
ни укупно 23.34 милиона становника градова је било обухваћено
овим програмом са просечним нивоом накнаде од 205 јуана што је
једнако 15.6% просечном расположивом приходу градског станов
ништва27).
Овај систем минимума животног стандарда за рурално ста
новништво покрива сва сеоска домаћинства чији је годишњи нето
приход по глави нижи од локалног минимума животног стандарда.
Овај програм се финансира из локалних буџета док влада дотира
26) Дренка Вуковић, «Систем социјалне сигурности у Кини», у: Мира Лакићевић (ур), Со
цијални рад и социјална политика – Зборник радова IV, Факултет политичких наука,
Београд, 1998, стр. 143-161.
27) Zhang Juwei, Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Popu
lation and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010. Available at: http://
www.eria.org/publications/research_project_reports/images/pdf/y2009/no9/CH-13_China_
pp.371-398.pdf
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сиромашне регионе. Скоро 43 милиона људи је било обухваћено
овим програмом до краја 2008. године са просечних 82 јуана ме
сечно што је еквивалентно 20.7% нето прихода сељака28).
Оцене свих програма социјалне заштите за смањење сирома
штва су биле генерално лоше осим програма Загарантованог ми
нимума животног стандард. Међутим, чак и он је имао недостатке
који су се огледали у делимичном обухвату и висини накнада које
су испод прага сиромаштва. Кина нема дефинисану националну
линију сиромаштва али су локалне владе одговорне за дефинисање
нивоа давања на основу локалних приоритета и финансијске ис
плативости29).
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Dragan V. Stankovic
REFORM OF SOCIAL POLICY IN CHINA
Resume
Reform and transition processes in China are continuously pre
sent since 1978, but the success of the reforms has been different in
various stages. However, there is no doubt that the great progress has
been made in all areas, and that social reforms have been very intense
and long-lasting.
The pension system, which had been very fragmented and de
centralized until then, leaving most of the peasants without pension in
surance, was replaced with the initiative to build a new system, with
the existence of two accounts - the general and indvidual. The pension
fund was pooled from contributions of the workers, companies and the
government.
The latest phase of reforms was marked by increas ed allo
cations from the state budget for this purpose and ensuring the equ
al access for rural and urban population. Deepening the reform
was in the direction of creating the more unified pension system.
The pension system was gradually built up and today it represents a
comprehensive system for all residents of the city, although it has only
recently started expanding in scope and for numerous rural population.
The social security of the citizens is enhanced by the introduc
tion of numerous social welfare programs (of which is emphasized
the Minimum living standards scheme) and social assistance to vul
nerable groups of the population, especially for the rural population.
However, despite these relatively new initiatives for rural areas deve
lopment, it is still not possible to fully evaluate the impacts of those
programs on economic and social development.
Chinese social system is still in transition as it tends to follow
and to adapt to the rapid economic development and social transfor
mation. Programs are constantly being updated, expanded and piloted
covering various social problems.
Keywords: China, social security system, social insurance, reform, the pen
sion system
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COMPETENCIES FOR
SOCIAL WORK PRAC
TICE: A MODEL FOR
INFORMING SOCIAL
WORK EDUCATION
AND OUTCOMES
ASSESSMENT IN THE
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Summary
Social work profession pro
motes human and community
well-being through its quest for
economic and social justice and
prevention of violation of human
rights. Social work education is
basis and key factor for shaping
the profession’s future and com
petent professionals. The Co
uncil on Social Work Education
(CSWE) uses the Educational Po
licy and Accreditation Standards
(EPAS) to accredit baccalaurea
*

This paper includes substantial content
from the 2008 Educational Policy and Ac
creditation Standards (EPAS), http://www.
cswe.org/File.aspx?id=13780

te- and master’s-level social work
programs.
Core competencies form the
base for curriculum for social
work education in United Sta
tes. The competencies are iden
tified as the explicit curriculum.
The resulting practice behaviors
that may be used to operationali
ze the curriculum and assessment
methods are general and advance
practice.
In this paper the author pre
sents the core competences which
form the base for curriculum de
velopment and subsequent asses
sment of educational outcomes as
well as the resulting practice be
haviours.
Key words: social work education,
explicit curriculum, im
plicit curriculum, gene
ral practice, advanced
practice, diversity

1. SOCIAL WORK
EDUCATION
The purpose of the social work
profession is to promote human
and community well-being. Gui
ded by a person and environment
construct, a global perspective,
respect for human diversity, and
knowledge based on scientific
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inquiry, social work’s purpose is
actualized through its quest for
social and economic justice, the
prevention of conditions that limit
human rights, the elimination of
poverty, and the enhancement of
the quality of life for all persons.
Social work educators serve
the profession through their te
aching, scholarship, and service.
Social work education—at the
baccalaureate, master’s, and doc
toral levels—shapes the profes
sion’s future through the educa
tion of competent professionals,
the generation of knowledge, and
the exercise of lead ership within
the professional community.
The Council on Social Work
Education (CSWE) uses the Edu
cational Policy and Accredita
tion Standards (EPAS) to accredit
baccalaureate- and master’s-le
vel social work programs. EPAS
supports academic excellence by
establishing thresholds for pro
fessional competence. It permits
programs to use traditional and
emerging models of curriculum
design by balancing requirements
that promote comparability across
programs with a level of flexibi
lity that encourages programs to
differentiate their curricula re
flective of institutional mission
and goals. The EPAS was revised
most recently in 2008 to reflect the
emerging requirement in higher
education in the United States as
well as globally that educational
outcomes be demonstrated thro
ugh quantifiab le measurement.
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For social work education in
the United States, core competen
cies form the base for curriculum
development and subsequent as
sessment of educational outco
mes.

2. CORE COMPETENCIES
Competency-based
educa
tion is an outcome performance
approach to curriculum design.
Competencies are measurable
practice behaviors that are com
prised of knowledge, values, and
skills. The goal of the outcome
approach is to demonstrate the
integration and application of the
competencies in practice with in
dividuals, families, groups, orga
nizations, and communities. The
ten core competencies listed be
low are followed by a description
of characteristic knowledge, valu
es, skills, and the resulting prac
tice behaviors that may be used
to operationalize the curriculum
and assessment methods.
The competencies are iden
tified as the explicit curriculum
which constitutes the program’s
formal educational structure and
includes the courses and the cur
riculum. Social work education
is grounded in the liberal arts,
which provide the intellectual ba
sis for the professional curriculum
and inform its design. The explicit
curriculum achieves the compe
tencies through an intentional de
sign that includes the foundation
offered at the baccalaureate and

Осврти и прикази

master’s levels and the advanced
curriculum offered at the ma
ster’s level. The BSW curriculum
prepares its graduates for genera
list practice through mastery of
the core competencies. The MSW
curriculum prepares its gradua
tes for advanced practice through
mastery of the core competenci
es augmented by knowledge and
practice behaviors specific to an
advanced specialization.

2.1. Generalist
Practice
Generalist practice is groun
ded in the liberal arts and the per
son and environment construct. To
promote human and social wellbeing, generalist practitioners use
a range of prevention and inter
vention methods in their practice
with individuals, families, groups,
organizations, and communities.
The generalist practitioner identi
fies with the social work profes
sion and applies ethical principles
and critical thinking in practice.
Generalist practitioners incor
porate diversity in their practice
and advocate for human rights
and social and economic justice.
They recognize, support, and bu
ild on the strengths and resiliency
of all human beings. They engage
in research-informed practice and
are proactive in responding to the
impact of context on professional
practice. BSW practice incorpora
tes all of the core competencies.

2.2. Advanced Practice
Advanced practitioners refine
and advance the quality of social
work practice and that of the lar
ger social work profession. They
synthesize and apply a broad ran
ge of interdisciplinary and multi
disciplinary knowledge and skills.
In areas of specialization, advan
ced practitioners assess, interve
ne, and evaluate to promote hu
man and social well-being. To do
so they suit each action to the cir
cumstances at hand, using the di
scrimination learned through ex
perience and self-improvement.
Advanced practice incorporates
all of the core competencies aug
mented by knowledge and practi
ce behaviors specific to a speciali
zation at the Master’s level.

2.3. Signature
Pedagogy: Field
Education
Signature pedagogy represents
the central form of instruction and
learning in which a profession
socializes its students to perform
the role of practitioner. Professio
nals have pedagogical norms with
which they connect and integra
te theory and practice. In social
work, the signature pedagogy is
field education. The intent of field
education is to connect the theore
tical and conceptual contribution
of the classroom with the practi
cal world of the practice setting.
It is a basic precept of social work
education that the two interrelated
135
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components of curriculum—clas
sroom and field—are of equal im
portance within the curriculum,
and each contributes to the deve
lopment of the requisite compe
tencies of professional practice.
Field education is systematically
designed, supervised, coordina
ted, and evaluated based on crite
ria by which students demonstrate
the achievement of program com
petencies.1)

3. CORE COMPETENCIES
AND ASSOCIATED
PRACTICE BEHAVIORS
– THE EXPLICIT
CURRICULUM
1. Identify as a professional
social worker and conduct oneself
accordingly.
Social workers serve as repre
sentatives of the profession, its
mission, and its core values. They
know the profession’s history. So
cial workers commit themselves
to the profession’s enhancement
and to their own professional con
duct and growth. Social workers
–– advocate for client access to
the services of social work;
–– practice personal reflection
and self-correction to assure
continual professional deve
lopment;
–– attend to professional roles
and boundaries;
1) Lee S. Shulman, Signature pedagogies in
the professions. Daedelus, 2005, pp. 5259.

136

стр. 187-190.

–– demonstrate professional de
meanor in behavior, appearan
ce, and communication;
–– engage in career-long lear
ning; and
–– use supervision and consulta
tion.
2. Apply social work ethical
principles to guide professional
practice.
Social workers have an obli
gation to conduct themselves et
hically and to engage in ethical
decision-making. Social workers
are knowledgeable about the va
lue base of the profession, its et
hical standards, and relevant law.
Social workers
–– recognize and manage perso
nal values in a way that allows
profession al values to guide
practice;
–– make ethical decisions by applying standards of the Natio
nal Association of Social Wor
kers
Code of Ethics2) and, as appli
cable, of the International Federa
tion of Social Workers/Internatio
nal Association of Schools of So
cial Work Ethics in Social Work,
Statement of Principles3);
2) National Association of Social Workers
(approved 1996, revised 1999). Code of
Ethics for Social Workers. Washington,
DC: NASW.
3) International Federation of Social Wor
kers and International Association of
Schools of Social Work. (2004). Ethics in
Social Work, Statement of Principles. Re
triev ed January 2, 2008 from http://www.
ifsw.org
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–– tolerate ambiguity in resolving
ethical conflicts; and
–– apply strategies of ethical re
asoning to arrive at principled
decisions.
3. Apply critical thinking to in
form and communicate professio
nal judgments.
Social workers are knowledge
able about the principles of logic,
scientific inquiry, and reasoned
discernment. They use critical
thinking augmented by creativity
and curiosity. Critical thinking
also requires the synthesis and
communication of relevant infor
mation. Social workers
–– distinguish, appraise, and in
tegrate multiple sources of
knowledge, including rese
arch-based knowledge, and
practice wisdom;
–– analyze models of assessment,
prevention, intervention, and
evaluation; and
–– demonstrate effective oral
and written communication in
working with individuals, fa
milies, groups, organizations,
communities, and colleagues.
4. Engage diversity and diffe
rence in practice.
Social workers understand
how diversity characterizes and
shapes the human experience and
is critical to the formation of iden
tity. The dimensions of diversity
are understood as the intersecti
onality of multiple factors inclu
ding age, class, color, culture, di
sability, ethnicity, gender, gender

identity and expression, immigra
tion status, political ideology, ra
ce, religion, sex, and sexual orien
tation. Social workers appreciate
that, as a consequence of diffe
rence, a person’s life experiences
may include oppression, poverty,
marginalization, and alienation as
well as privilege, power, and ac
claim. Social workers
–– recognize the extent to which
a culture’s structures and valu
es may oppress, marginalize,
alien ate, or create or enhance
privilege and power;
–– gain sufficient self-awareness
to eliminate the influence of
personal bias es and values in
working with diverse groups;
–– recognize and communicate
their understanding of the im
portance of difference in sha
ping life experiences; and
–– view themselves as learners
and engage those with whom
they work as informants.
5. Advance human rights and
social and economic justice.
Each person, regardless of po
sition in society, has basic human
rights, such as freed om, safety,
privacy, an adequate standard of
living, health care, and education.
Social workers recognize the glo
bal interconnections of oppres
sion and are knowledgeab le about
theories of justice and strategies
to promote human and civil rights.
Social work incorporates social
justice practices in organizations,
institutions, and society to ensure
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that these basic human rights are
distributed equitably and without
prejudice. Social workers
–– understand the forms and mec
hanisms of oppression and di
scrimination;
–– advocate for human rights and
social and economic justice;
and
–– engage in practices that advan
ce social and economic justice.
6. Engage in research-infor
med practice and practice-infor
med research.
Social workers use practice
experience to inform research,
employ evidence-based interven
tions, evaluate their own practice,
and use research findings to im
prove practice, policy, and social
service delivery. Social workers
comprehend quantitative and qu
alitative research and understand
scientific and ethical approaches
to building knowledge. Social
workers
–– use practice experience to in
form scientific inquiry and
–– use research evidence to in
form practice.
7. Apply knowledge of human
behavior and the social environ
ment.
Social workers are knowledge
able about human behavior across
the life course; the range of social
systems in which people live; and
the ways social systems promote
or deter people in maintaining or
achiev ing health and well-being.
Social workers apply theories and
138
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knowledge from the liberal arts to
understand biological, social, cul
tural, psychological, and spiritual
development. Social workers
–– utilize conceptual frameworks
to guide the processes of as
sessment, intervention, and
evaluation; and
–– critique and apply knowledge
to understand person and envi
ronment.
8. Engage in policy practice
to advance social and economic
well-being and to deliver effective
social work services.
Social work practitioners un
derstand that policy affects ser
vice delivery, and they actively
engage in policy practice. Social
workers know the history and
current structures of social polici
es and services; the role of policy
in service delivery; and the role of
practice in policy development. In
this regard social workers:
1. analyze, formulate, and advo
cate for policies that advance
social well-being; and
2. collaborate with colleag ues
and clients for effective policy
action.
9. Respond to contexts that
shape practice.
Social workers are informed,
resourceful, and proactive in re
sponding to evolving organiza
tional, community, and societal
contexts at all levels of practice.
Social workers recognize that the
context of practice is dynamic,
and use knowledge and skill to
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respond proactively. Social wor
kers:
1. continuously discover, appra
ise, and attend to changing
locales, populations, scienti
fic and technological develop
ments, and emerging societal
trends to provide relevant ser
vices; and
2. provide lead ership in promo
ting sustain able changes in
service delivery and practice
to improve the quality of so
cial services.
10. Engage, assess, intervene,
and evaluate with individuals, fa
milies, groups, organizations, and
communities.
Professional practice invol
ves the dynamic and interactive
processes of engagement, asses
sment, intervention, and evalu
ation at multiple levels. Social
workers have the knowledge and
skills to practice with individu
als, families, groups, organizati
ons, and communities. Practice
knowledge includes identifying,
analyzing, and implementing evi
dence-based interventions desig
ned to achiev e client goals; using
research and technological advan
ces; evaluating program outco
mes and practice effectiveness;
developing, analyzing, advoca
ting, and providing leadership for
policies and services; and promo
ting social and economic justice.

Engagement means that so
cial workers:

1. substantively and affectively
prepare for action with indivi

duals, families, groups, orga
nizations, and communities;
2. use empathy and other inter
personal skills; and
3. develop a mutually agreed-on
focus of work and desired out
comes.
In the framework of asses
sment social workers:
–– collect, organize, and interpret
client data;
–– assess client strengths and li
mitations;
–– develop mutually agreed-on
intervention goals and objec
tives; and
–– select appropriate intervention
strategies
In intervention social workers:
1. initiate actions to achieve or
ganizational goals;
2. implement prevention inter
ventions that enhance client
capacities;
3. help clients resolve problems;
4. negotiate, mediate, and advo
cate for clients; and
5. facilitate transitions and en
dings.
In the evaluation a social wor
kers critically analyze, monitor,
and evaluate interventions.

3.1. Advanced prac
tice behavior
At the master’s level of edu
cation, social work students gain
advanced levels of knowledge
and develop advanced practi
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ce behaviors in a specialization.
Each of the 10 core competenci
es has direct applicability to the
advanced practice behaviors. The
curricular and instructional auto
nomy of a social work program
has prevailed in the determination
of content and skills for advan
ced practice; for the most part this
continues to be the case in US so
cial work education in that we rely
heavily on a program’s defin ition
and description of context (purpo
se and mission) in delineating its
educational goals and outcomes
beyond the core competencies.
However, we have recently begun
to develop guidelines for advan
ced practice behaviors in several
specialization areas: gerontology;
substance use prevention; clinical
social work; and social work with
the military. Advanced generalist
practice behaviors are also being
developed as a specialization that
is especially appropriate to geo
graphically rural and underserved
areas. We expect additional state
ments of advanced practice4) spe
cializations to be developed over
the coming few years.

4.

THE LEARNING
ENVIRONMENT
– THE IMPLICIT
CURRICULUM

The implicit curriculum refers
to the educational environment
in which the explicit curriculum
4) For examples of advanced practice sta
tements, the reader is directed to http://
www.cswe.org/CentersInitiatives/Curri
culumResources/CompetenciesforAdvan
cedPractice.aspx.
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is presented. It is composed of
the following elements: the pro
gram’s commitment to diversity;
admissions policies and proce
dures; advisement, retention, and
termination policies; student par
ticipation in governance; faculty
numbers and qualifications; ad
ministrative e structure; and reso
urces. The implicit curriculum is
manifested through policies that
are fair and transparent in sub
stance and implementation, the
qualifications of the faculty, and
the adequacy of resources dedi
cated to the achiev ement of the
program’s goals. The culture of
human interchange; the spirit of
inquiry; the support for differen
ce and diversity; and the values
and priorities in the educational
environment, including the fi
eld setting, inform the student’s
learning and development. The
implicit curriculum is as impor
tant as the explicit curriculum in
shaping the professional character
and competence of the program’s
graduates. Heightened awareness
of the importance of the implicit
curriculum promotes an educatio
nal culture that is congruent with
the values of the profession.5)

5. ASSESSMENT AND
QUALITY ASSURANCE
The recent 2008 shift from a
content based curriculum model
to one based on explicit compe
5) Elliot W. Eisner, The educational imagi
nation: on the design and evaluation of
school programs (3rd ed.). Macmillan,
New York, 2002 .
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tencies and demonstrated achie
vement of those competencies by
students in a social work program
has been cautiously embraced by
some programs and enthusiasti
cally adopted by others. All 750
social work programs in the Uni
ted States are required to comply
with the EPAS standards at the ti
me of their review for initial ac
creditation or for reaffirmation of
current accredited status. Revi
sion of these standards is expected
in 2015 and the work is currently
taking place that will produce a
refinement of the current accredi
tation standards. Attention is be
ing paid to assessment of compe
tence, development of consensus
understanding of what constitutes
advanced practice in a specializa
tion, and the particulars of com
pliance with standards related
to the implicit curriculum or the
contextual requirements for qua
lity in the social work program.
The CSWE Offic e of Social
Work Education and Research
serves as the arm of accreditation
that performs surveys and analysis of the accreditation process as
well as the point of data compi
lation and analysis regarding the
outcomes assessment6) as measu
red against the competencies and
operationalized through the prac
tice behaviors. As programs de
velop assessment measures, they
may be guided by work done by
6) The reader is directed to http://www.cswe.
org/CentersInitiatives/CurriculumReso
urces.aspx to see resources available for
outcomes assessment.

colleague and peer institutions/
programs as well as resources de
veloped by CSWE.

Џулија Воткинс
НАДЛЕЖНОСТ
ЗА ДЕЛАТНОСТ
СОЦИЈАЛНОГ
РАДА: МОДЕЛ ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА
СОЦИЈАЛНОГ РАДА И
РЕЗУЛТАТИ ОЦЕЊИВАЊА
У СЈЕДИЊЕНИМ
АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА
Резиме
Професија социјалног рада
промовише благостање људи
и заједнице кроз економску и
социјалну правду и спречавање
кршење људских права. Обра
зовање за социјални рад основа
и кључни фактор за обликовање
будућности ове професије и за
стварање компетентних струч
њака.Савет за образовање соци
јалних радника користи обра
зовну политику и акредитаци
оне стандарде за акредитацију
програма социјалног рада на
основним и мастер студијама.
Кључне компетенције чине
основу наставног плана и про
грама за образовање у области
социјалног рада у Сједињеним
Америчким Државама. Ове
компетенције чине експлицит
ни курикулум. Праксе којима
се операционализује наставни
програм и методе процене су
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општа пракса и напредна прак
са.
У овом раду су представље
не кључне компетенције које
чине основу развоја наставних
програма и накнадног вредно
вања образовних исхода, као и
понашања у пракси.
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Приказ
зборника текстова
КРИВИЧНО
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ
И СОЦИЈАЛНО
ПРАВНА ЗАШТИТА
МАЛОЛЕТНИКА
Малолетничка деликвенција
је предмет интересовања науч
ника и стручњака различитих
области и проучава се са кри
вичноправног, криминолошког,
криминалнопсихолошког, пси
хијатријског, виктимолошког и
других аспеката. О овој појави
је до сада објављен велики број
истраживања и студија.

Осврти и прикази

Тематски зборник „Кривич
ноправни положај и социјална
заштита малолетних преступ
ника“ представља јединствени
приказ који анализира положај
младих у сукобу са законом,
перспективе развоја превентив
них програма и недостајућих
услуга, као и могућности њи
хове интеграцију у заједницу.
Састоји се из дванаест који су
подељени у две тематске цели
не: Кривичноправни положај
малолетних преступника и Со
цијална заштита малолетних
преступника – од теорије ка
пракси.
Проф. др Драган Јовашевић
истиче у првом делу да је Закон
о малолетним учиниоцима кри
вичних дела и кривичноправ
ној заштити малолетних лица
у Републици Србији основни,
непосредни извор малолетнич
ког кривичног права који има
примат у примени према мало
летним учиниоцима кривичних
дела. У свом раду Малолетнич
ко кривично право – савремене
тенденције и право Србије, који
је први изложен у овом збор
нику, проф. Јовашевић наводи
да је издвајањем овог закона
из Кривичног законика учиње
на радикална измена у области
малолетничког кривичног пра
ва. На тај начин је извршена ко
дификација целокупног мало
летничког кривичног права као
основа релевантних међународ
них правних аката универзал
ног и регионалног карактера.
Малолетничко кривично право

представља скуп (систем) за
конских прописа којима је регу
лисан положај (права, обавеза
и одговорности) малолетника1)
у кривичном праву у целости2).
Теме које аутор обрађује су по
јам, систем и извори малолет
ничког кривичног права, утицај
међународних правних аката на
домаће малолетничко кривично
право, карактеристике матери
јалног кривичног права и ма
лолетничког процесног кривич
ног права.
Алтернативни начин реа
говања на малолетничку дели
квенцију (са посебним освртом
на поравнање са оштећеним)
је наредна тема у зборнику, ко
ју обрађује мр Душица Мила
диновић-Стефановић, асистент
Правног факултета Универзи
тета у Нишу. Модел алтерна
тивног поступања је усмерен
ка предупређењу вођења кри
вичног поступка и широку при
мену алтернативних мера, што
подразумева координисан рад
социјалних служби и државних
органа, као и систематску дру
штвену акцију са циљем спе
цијалне превенције. Ауторка
критички сагледава васпитне
налоге, са посебним освртом
на поравнање са оштећеним у
аустријском праву које је при
1) Б. Чејовић, Кривично право у судској
пракси, Књига прва, Општи део, Бео
град, 1985, стр. 492.
2) О. Перић, Положај малолетника у ју
гословенском кривичном законодавству
са становишта заштите људских пра
ва, Зборник радова Правног факултета
у Новом Саду, Нови Сад, бр. 1-3/2000,
стр. 27-32.
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лично утицало на нормативно
уобличавање у малолетничком
кривичном праву Републике
Србије.
Проф. др Саша Кнежевић са
Правног факултета Универзи
тета у Нишу наводи да је специ
фичност суда за малолетнике то
што се његова улога не заврша
ва изрицањем васпитне мере. У
тексту Анулирање дејства кри
вичних санкција изречених ма
лолетницима, проф. Кнежевић
се бави обустављањем изврше
ња васпитних мера и изменама
одлуке о васпитним мерама, као
и правним лековима у поступку
према малолетницима. Суд за
малолетнике, приликом врше
ња надзора над извршењем вас
питних мера, може анулирати
дејство ове кривичне санкције у
току самог поступка извршења.
Надзорна улога омогућава да
се, независно од поступка ини
цирања преиспитивања чиње
ничне и правне утемељености
одлука у поступку по правним
лековима, анулира дејство вас
питних мера.
У четвртом тексту првог де
ла зборника, проф. др Слобо
данка Константиновић Вилић
и проф. др Миомира Костић
пажњу посвећују различитим
моделима ресторативне прав
де примењеним према мало
летним деликвентима. Поједи
ни модели овог типа се још не
примењују у кривичноправном
систему Републике Србије, али
представљају пример добре
144
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праксе ресторативног приступа
малолетничкој деликвенцији.
Скуп тих модела чине породич
не расправе, панели за младе
деликвенте, ресторативно упо
зорење од стране полиције и
ресторативне
конференције.
Њиховом применом жртвама се
омогућава да непосредно уче
ствују у ситуац
 ији насталој из
вршењем кривичног дела, док
учинилац има могућност да
прихвати одговорност и покаже
кајање.
Дарко Димовски и Иван
Илић, асистенти Правног фа
култета Универзитета у Нишу,
аутори су текста Могућности
примене инструмената ресто
ративне правде у кривичном по
ступку према малолетницима.
У уводном делу текста баве се
различитим схватањима ресто
ративне правде и међународ
ним документима о овој теми.
Малолетничко кривично право
је претрпело значајне промене
у последњим деценијама ХХ
века, које се манифестују у на
чину реаговања на криминали
тет малолетника. Под утицајем
ових промена, државе бивше
СФРЈ су уградиле принципе
ресторативне правде у своје
малолетничко кривично зако
нодавство. Њихова сврха је ја
чање одговорности малолетног
извршиоца кривичног дела, за
довољење интереса оштећеног
лица и укључивање локалне
заједнице у реакцију друштва
на криминалитет малолетника.
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Аутори нагласак стављају на
поступак посредовања, инсти
тута који значајно кореспонди
ра са суштином идеје рестора
тивне правде.
Завршни текст у првом делу
зборника Судско-психијатриј
ска вештачења малолетних
извршилаца кривичних дела,
рад је проф. др Зорана Ћирића.
Судско психијатријска вешта
чења заузимају посебно место у
судским поступцима према овој
категорији деликвената, али
пружају податке који се могу, у
значајној мери, користити у ка
снијој процедури ресоцијализа
ције и рехабилитације ових ли
ца. У суштини, ради се о мулти
димензионалном сагледавању
стања душевног здравља ма
лолетних починилаца кривич
них дела, те су ова вештачења
резултат тимског рада судских
психијатара, клиничких психо
лога, педагога, социјалних рад
ника, дефектолога и др. За раз
лику од вештачења пунолетних
деликвената, ова вештачења
имају за циљ обезбеђење од
ређене кривичноправне, али и
психолошке заштите личности
малолетних деликвената, с об
зиром на околности по којима
увек траје њихов индивидуални
развој и сазревање на интелек
туалном, емоционалном и соци
јалном плану.
Друга тематска целина збор
ника почиње текстом Компа
ративна анализа ефикасности
програма превенције малолет

ничке деликвенције. У овом ра
ду проф. др Мирослав Бркић
и асистенткиња Драгана Стан
ковић Факултета политичких
наука дају приказ компаратив
ног прегледа основних карак
теристика и ефеката неких од
најцелисходнијих
програма
превенције малолетничког пре
ступништва који се имплемен
тирају широм света и који су
означени као програми “добре
праксе“. Програми које аутори
анализирају су: Дејвид Олдсов
програм кућне посете, Перијев
предшколски програм, програм
Невероватне године, Програми
у школама, Програми ментор
ства, Програми у заједници и
Полицијски час. Имплемента
ција ових превентивних про
грама истовремено значи и пре
венцију губитка живота младих
људи, штедњу за пореске обве
знике и заштиту заједница од
непотребне виктимизације.
Проф. др Нијаз Карић гово
ри о могућностима социјалног
рада и превенцији преступнич
ког понашања малолетника у
локалној заједници. Локална
заједница има велике и неиско
ришћене могућности деловања
за остварење следећих циљева
превентивног социјалног рада у
заједници: подстицање развоја
заједнице, организовање зајед
нице у циљу успешнијег оства
ривања социјализаторске функ
ције, успешније коришћење ре
сурса заједнице, остваривање
превентивног приступа и благо
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временог решавања социјалних
проблема и широку социјалну
партиципацију грађана у оства
ривању циљева заједнице. Пре
вентивна функција локалне за
једнице се огледа у иницирању
и координацији превентивних
активности различитих агенаса
социјализације, као што су: по
родица, школа, средства јавног
информисања и др. Конкретна
емпиријска истраживања могу
дати јасније одговоре о ствар
ним резултатима превентивног
деловања социјалног рада у за
једници.
Предмет рада текста Стрес
и агресивност код ученика срп
ских и грчих средњих школа је
утврђивање разлика и/или слич
ности у интензитету изложено
сти стресу и продукцији агре
сивног понашања код ученика
средњих школа двеју земаља,
имајући у виду различита тра
јања и интензитете неповољних
социјалних околности. Психо
лози Миодраг Миленковић, Ев
морфиа Митсиу и Милена Пет
ковић су, истраживањем, дошли
до закључка да постоје значајне
разлике у реаговању на стрес
међу ученицима ових двеју зе
маља, као и то да је агресивност
код обе популације изнад про
сечних вредности за средњо
школски узраст. Негативне по
следице се могу индиковати у
више нивоа, од индивидуалног
(проблеми у породичним одно
сима, у школи, у међуљудским
односима), до шире социјалне
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равни (пораст асоцијалног и ан
тисоцијалног понашања, непо
верење у институције, одсуство
чврстих моралних вредности и
др.)
Вера Деспотовић Станаре
вић, дипл. социјална радница,
представља досадашњу праксу
примене васпитних налога, ре
гулисаних новим Законом о ма
лолетним учиниоцима кривич
них дела и кривично правној
заштити малолетних лица. У
раду је представљен и приступ
ресторативне правде, као оквир
за примену васпитних налога.
Истакнути су неки резултати и
добити од примене васпитног
налога – поравнање са оштеће
ним, у Градском центру за со
цијални рад у Београду, који се
примењују у различитим фаза
ма судског поступка. Постојеће
искуство у примени васпитног
налога поравнања са оштеће
ним показује добре резултате,
иако нису остварени сви неоп
ходни предуслови за његову ре
ализацију.
Развијајући моделе збриња
вања кроз мешовити систем за
штите, уз партнерство владиног
и невладиног сектора, настала
је услуга Дневни центар као по
дршка деци и младима у суко
бу са законом у Бања Луци, што
аутори претпоследњег текста у
зборнику, мр сц. Драган Вукај
ловић и мр сц. Бојан Зец, наво
де као једну од алтернатива суд
ском поступку за малолетнике.
Отварањем Дневног центра за

Осврти и прикази

малољетнике корисницима је
омогућена социјална интегра
ција, стимулација позитивних
потенцијала, организовање сло
бодног времена, јачање личних
капацитета, проширивање со
цијалне мреже.
Завршни текст у зборнику
- Искуства у организовању и
спровођењу услуге дневног бо
равка за децу и младе у ризику у
Крушевцу рад је дипл. специјал
ног педагога Радомира Јефти
ћа. Циљ рада је представљање
примера добре праксе у зашти
ти малолетних учинилаца кри
вичних дела и примени Закона
о малолетницима која се већ
три године успешно спроводи
у Крушевцу. У раду са кори
сницима су, поред руководиоца
дневног боравка, ангажована
још три стручна сарадника: је
дан специјални педагог у свој
ству водитеља дневног боравка
и два едукована волонтера –
спец. педагог и апсолвент пси
хологије.
Индивидуализован
приступ у раду са корисницима
се показао веома успешним јер
је основна потреба ове попула
ције посвећивање индивидуал
не пажње, подршке и надзора.
Тематски зборник Кривич
ноправни положај и социјална
заштита малолетних преступ
ника, који су детаљно и одабра
но приредили проф. др Миоми
ра Костић, проф. др Слободанка
Константиновић Вилић и проф.
др Мирослав Бркић, предста
вља својеврстан приручник

свим професионалцима који се
у свом свакодневном раду баве
младима у сукобу са законом и
могућностима њихове интегра
ције у систем социјалне зашти
те и заједницу.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов ра
да куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се
пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арап
ским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом.
У тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака, (односно 16 страница или
36300 карактера са размаком). Текст треба писати у фонту Times New Ro
man, величина слова 12, са увученим пасусима и проредом 1,5.
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 250
речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10, док
њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба да стоји
предмет анализе, циљ рада, коришћени теоријско-методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после лите
ратуре, треба написати резиме на енглеском језику чија дужина мора бити
око 1/10 дужине чланка, након кога треба да стоје преведене кључне речи.
Такође, пре резимеа требало би да стоји наслов на енглеском језику.
Аутор би у резимеу у структуир аном облику требало да истакне најва
жније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду
знатно шире него у сажетку. Текст за часопис не садржи посебан увод и
закључак. Ако је рад на енглеском или неком другом језику, сажетак и ре
зиме морају бити на српском језику.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти

туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже име аутора, наслов чланка у ита
лику, пуну интернет адресу и датум приступа. (на пример: Karen
Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neu
trality: arguments and evidence in favor of a critical social construc
tivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на но
вијој литератури, а посебно на изворима, тј. радовима који су објављени
у научним часописима.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да тај
рад није раније објављиван, тј. да рад није аутоплагијат или плагијат. Тек
стове слати у електронском облику на адресу smiljana.paunovic@ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@eunet.rs

УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квали
тета који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије по
верљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни.
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је
да о томе што пре обавести редакцију. Приликом рецензије рукописа
рецензент треба да попуни рецензентски лист у прилогу.
Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки приступ
у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, посеб
но у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене у науч
ним часописима, зборницима и другим изворима.
Општи коментар о квалитету рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је потребно :
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог ра
да:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам,
превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.
Датум оцене рада
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