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Сажетак
У ра ду су ана ли зи ра не мо гућ но сти и огра ни че ња си сте мат-

ске при ме не ан ти пот чи ња ва ју ће прак се со ци јал ног ра да у окви ру 
ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те у тре ти ра њу про бле ма си ро ма штва 
и со ци јал не ис кљу че но сти. Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са за че та је 
кра јем ше зде се тих го ди на у окви ру ра ди кал не те о ри је со ци јал ног 
ра да и под стак ну та је де ло ва њем со ци јал них по кре та за оства ри-
ва ње пра ва же на, ра сних и ет нич ких ма њи на. За раз ли ку од тра-
ди ци о нал них при сту па у со ци јал ном ра ду ко ји се фо ку си ра ју на 
са ве то дав ни рад са ко ри сни ком и ра ди кал них, ко ји узро ке обес пра-
вље но сти об ја шња ва ју ши рим дру штве ним и еко ном ским не јед-
на ко сти ма, ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са по ве зу је струк тур не узро-
ке со ци јал них про бле ма и лич ни по ло жај ко ри сни ка, на сто је ћи да 
ме ња дру штве не од но се на свим ни во и ма – од лич ног и по ро дич-
ног, пре ко ин ти ту ци о нал ног, до за ко но дав ног и по ли тич ког. У ра ду 
се твр ди да ин сти ту ци о нал ни оквир ко ји ка рак те ри шу ре зи ду ал-
ни ци ље ви со ци јал не за шти те, би ро кра ти за ци ја и фраг мен та ци ја 
услу га, као и уну тра шње про тив реч но сти са мог при сту па у ве зи 
са упо тре бом ауто ри те та и прин ци пом про фе си о нал не не у трал но-
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сти, спу та ва ју ино ва тив ни по тен ци јал про фе си је со ци јал ног ра да и 
огра ни ча ва ју мо гућ ност при ме не ан ти пот чи ња ва ју ће прак се. 
Кључ не ре чи: ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са, социјалнa заш титa, осна жи-

ва ње, кри тич ка ре флек сив ност, парт нер ство со ци јал них 
рад ни ка и кли је на та, ор га ни за ци ја со ци јал них слу жби, 
со ци јал ни ре жи ми, си ро ма штво, со ци јал на ис кљу че ност.

 
1. НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ  

АН ТИ ПОТ ЧИ ЊА ВА ЈУ ЋЕ ПРАК СЕ

Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са уоб ли ча ва се као но ви при ступ 
прак си со ци јал ног ра да кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де-
се тих го ди на 20. ве ка, у окви ри ма ра ди кал не те о ри је со ци јал ног 
ра да. На об ли ко ва ње ан ти пот чи ња ва ју ћих пер спек ти ва нај ви ше 
су ути ца ле мар ки си стич ке и фе ми ни стич ке те о ри је, те кри тич ке 
те о ри је и му ли ти кул ту рал ни при ступ. Дру штве ни кон текст у ко-
јем на ста је овај при ступ обе ле жен је ја ча њем со ци јал них по кре та 
(за оства ри ва ње пра ва ра сних и ет нич ких ма њи на, фе ми ни стич-
ки по крет и др.), ко ји су та ко ђе под сти ца ли уоб ли ча ва ње но вих 
при сту па прак си. Ан ти пот чи ња ва ју ћа пер спек ти ва на ста ла је као 
реакцијa на тра ди ци о нал не ме то де со ци јал ног ра да, за сно ва не на 
ра ду са слу ча је ви ма, те же ћи да прак су со ци јал ног ра да ускла ди са 
ци ље ви ма со ци јал не прав де.1) Ин те ре со ва ње за ступ ни ка анит пот-
чи ња ва ју ће пер спек ти ве се дам де се тих се по ме ри ло ка пи та њи ма 
не јед на ко сти и пот чи ње но сти же на и ра сних ма њи на, да би ка сни је 
об у хва ти ло и про бле ме ко ји се ти чу ста ре ња, ин ва ли ди те та и сек-
су ал ног иден ти те та.

У овом ра ду усме ри ће мо се на мо гућ но сти при ме не ан ти пот-
чи ња ва ју ће прак се у ре ша ва њу про бле ма си ро ма штва и со ци јал не 
ис кљу че но сти. Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са ни је екс пли цит но пре-
по зна ла си ро ма шне као по себ ну циљ ну гру пу, што не зна чи да сам 
про блем ни је об у хва ћен кроз за сту па ње ин те ре са гру па ко ји ма се 
при ступ пре те жно ба вио (нпр. при пад ни ци ет нич ких и ра сних ма-
њи на че сто су нат про сеч но из ло же ни ри зи ку си ро ма штва). Осим 
то га, по јам со ци јал не ис кљу че но сти као кон цеп ту ал ни оквир об-
је ди њу је раз ли чи те те ме ко ји ма се со ци јал ни рад као про фе си ја 
тра ди ци о нал но ба ви, као што су фи нан сиј ско си ро ма штво, не за-

1) Do mi nel li, Le na, „An ti-opres si ve prac ti ve: the chal len ges of the twenty-first cen tury.“ So cial 
work: The mes, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil lan, Ba-
sing sto ke, 2009, стр. 50.
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по сле ност, не а де кват но обра зо ва ње, ло ши усло ви ста но ва ња. Сви 
ови про бле ми у сво јој осно ви из ра жа ва ју не при сту пач ност услу га 
и ре сур са по је дин ци ма, ко ји за по сле ди цу има њи хо ву мар ги на ли-
за ци ју, не мо гућ ност за до во ље ња основ них по тре ба и осе ћај бес по-
моћ но сти – про бле ме ко ји ма се ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са пре вас-
ход но ба ви.

У са вре ме ној ли те ра ту ри у обла сти со ци јал не по ли ти ке и 
со ци јал ног ра да, на гла ша ва се да си ро ма штво по ред не до вољ них 
при хо да за за до во ље ње жи вот них по тре ба, под ра зу ме ва и не мо гућ-
ност за по шља ва ња, нео д го ва ра ју ће стам бе не усло ве и не а де ква тан 
при ступ со ци јал ној за шти ти, здрав стве ним, обра зов ним и кул тур-
ним до бри ма и услу га ма. Про из вод ви ше стру ке де при ва ци је је со-
ци јал но ис кљу чи ва ње по је ди на ца и гру па, од но сно њи хо во по ти-
ски ва ње на мар ги ну дру штва и спре ча ва ње њи хо вог пу ног уче шћа 
због си ро ма штва или не до стат ка основ них зна ња или као ре зул тат 
дис кри ми на ци је. Тај про цес их уда ља ва од по сла, до хот ка и мо-
гућ но сти за обра зо ва ње, као и од со ци јал них мре жа и ак тив но сти 
за јед ни це.2)

Из на ве де них од ре ђе ња очи глед но је да се ра ди о број ној и 
хе те ро ге ној ка те го ри ји кли је на та и по тен ци јал них ко ри сни ка со-
ци јал ног ра да, ко ја пре се ца ра сне, род не и дру ге по де ле у дру штву. 
Бу ду ћи да се раз ли чи ти ви до ви дис кри ми на ци је, обес пра вље но сти 
и мар ги на ли за ци је ко ји ма су си ро ма шни из ло же ни ме ђу соб но пре-
пли ћу, очи глед но је да и ре ше ње ових про бле ма зах те ва де ло ва ње 
усме ре но ка про ме ни од но са на свим ни во и ма, од ин ди ви ду ал-
ног, пре ко ин сти ту ци о нал ног до струк тур ног (по ли тич ког), што је 
упра во ка рак те ри сти ка ан ти пот чи ња ва ју ће прак се.

Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са пред ста вља ви ше прак ти чан, 
а ма ње те о риј ски при ступ у со ци јал ном ра ду, по че му је слич на 
дру гим при сту пи ма на ста лим у истом пе ри о ду, ко ји су усме ре ни 
на раз от кри ва ње узро ка не рав но прав ног по ло жа ја од ре ђе них дру-
штве них гру па и на ла же ње пу те ва за њи хо во пре вла да ва ње. Ту 
спа да ју фе ми ни стич ки со ци јал ни рад, со ци јал ни рад са ра сним ма-
њи на ма, со ци јал ни рад са осо ба ма дру га чи је сек су ал не ори јен та-
ци је и со ци јал ни рад са осо ба ма са ин ва ли ди те том. Раз ли чи тост 
циљ них гру па оте жа ва ус по ста вља ње кон зи стент ног при сту па, па 
по је ди ни те о ре ти ча ри го во ре о ан ти пот чи ња ва ју ћим пер спек ти ва-
ма као кров ном кон цеп ту.3)

2) Дрен ка Ву ко вић, Си сте ми со ци јал не си гур но сти, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2005, стр. 311.

3) Sa ka mo to, Iz u mi, Pit ner, Ro nald, „Use of Cri ti cal Con sci o u sness in An ti-Op pres si ve So cial 
Work Prac ti ce: Di sen tan gling Po wer Dyna mics at Per so nal and Struc tu ral Le vels,“  Bri tish 
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Про блем ко ји тре ти ра ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са је да су 
по је дин ци ма и гру па ма због њи хо вих ра сних, еко ном ских, фи зич-
ких и дру гих ка рак те ри сти ка ко је их раз ли ку ју од ве ћи не, од но-
сно од но си ла ца мо ћи у дру штву, ус кра ће ни при ступ ре сур си ма 
и пра ви ма. Пот чи ња ва ње Томп сон де фи ни ше као „не ху ман или 
де гра ди ра ју ћи трет ман по је ди на ца и гру па; те шко ћу и не прав ду 
иза зва ну до ми на ци јом јед не гру пе над дру гом; упо тре бу мо ћи ко-
ја има не га ти ван и по ни жа ва ју ћи ка рак тер” и до да је да „пот чи ња-
ва ње че сто укљу чу је и за не ма ри ва ње пра ва по је ди на ца или гру па 
оспо ра ва ју ћи им ста тус рав но прав них чла но ва дру штва”.4) Не моћ 
по је ди на ца и дру штве них гру па Бар ба ра Со ло мон де фи ни ше као 
„не мо гућ ност да се упра вља емо ци ја ма, ве шти на ма, зна њем и/ли 
ма те ри јал ним из во ри ма, на на чин на ко ји би ефек тив но из во ђе ње 
це ње них дру штве них ули га до ве ло до лич ног за до вољ ства.”5) У 
сфе ри со ци јал ног ра да моћ се опа жа као „ка рак те ри сти ка лич них и 
дру штве них од но са за сно ва на на прет по став ци не јед на ко сти мо ћи, 
та ко да љу ди ин тер на ли зу ју при хва та ње од су ства соп стве не мо ћи у 
њи хо вим жи во ти ма.”6)

По јам дис кри ми на ци је бли ско је по ве зан са пој мом пот чи-
ња ва ња и под ра зу ме ва да се од ре ђе не дру штве не гру пе и по је дин-
ци озна ча ва ју као „ма ње вред ни” у од но су на дру ге, што је раз-
лог њи хо вог не рав но прав ног по ло жа ја. Нај ви ше су јој из ло же ни 
пси хич ки и фи зич ки хен ди ке пи ра не осо бе, ет нич ке и на ци о нал не 
ма њи не, же не и де ца, као и сек су ал не ма њи не.7) Не спор но је да су 
дис кри ми на ци ја и пот чи ње ност уза јам но по ве за ни, као и да по-
сто је од ре ђе не за јед нич ке прет по став ке на ко ји ма по чи ва ју ан ти-
ди скри ми на тив на и ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са. Ипак, без об зи ра 
на од ре ђе не слич но сти, реч је о две шко ле ми шље ња, при че му 
је спе ци фич ност ан ти ди скри ми на тор не прак се је у то ме да те жи 
про ме ни кроз уна пре ђе ња у за кон ским про пи си ма и по ли ти ка ма.8)

До ми не ли9) ука зу је да је ан ти-пот чи ња ва ју ћа прак са усме ре-
на на раз у ме ва ње и ба вље ње струк ту рал ним узро ци ма со ци јал них 

Jo ur nal of So cial Work, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 35/2005, стр. 436.

4) Neil Thomp son, An ti-di scri mi na tory prac ti ce, Pal gra ve, Hampshi re, 2001, стр. 34.

5) Mal colm Payne Са вре ме на те о ри ја со ци јал ног ра да, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те-
та у Ба ња Лу ци, Ба ња Лу ка, 2001, стр. 211.

6) Ibid, стр. 198.

7) Ми ло сав Ми ло са вље вић, Ми ро слав Бр кић, Со ци јал ни рад у за јед ни ци, Ре пу блич ки за-
вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, стр. 77.

8) Ja ne Da lrymple, Be verly Bur ke, An ti-Opres si ve Prac ti ce: So cial Ca re and the Law, Open 
Uni ver sity Press, Ma i den head, New York, 2006, стр. 21.

9) Le na Do mi nel li, „An ti-opres si ve prac ti ve: the chal len ges of the twenty-first cen tury“ So cial 
work: The mes, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil lan, Ba-
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про бле ма и на сто ја њем да се њи хо ве по сле ди це убла же про ме ном 
дру штве них од но са од ма кро до ми кро ни воа. Та ква прак са об у-
хва та све аспек те дру штве ног жи во та, укљу ју чу ју ћи ме ђу људ ске 
од но се, ин сти ту ци је, по ли тич ки си стем, со ци о е ко ном ску ин фра-
струк ту ру и дру го, ка ко би уна пре ди ла усло ве жи во та по је ди на ца, 
гру па и за јед ни ца. У том сми слу, ова аутор ка сма тра да се ан ти-пот-
чи ња ва ју ћа прак са мо же де фи ни са ти као „вид со ци јал ног ра да ко-
ји се ба ви со ци јал ним по де ла ма и струк ту рал ним не јед на ко сти ма, 
ко ји те жи ства ра њу услу га ко је ће би ти при ла го ђе ни је и сен зи тив-
ни је на по тре бе љу ди без об зи ра на њи хов со ци јал них ста тус.”10) 
Дал рим пло ва и Бур ко ва де фи ни шу ан ти пот чи ња ва ју ћу прак су као 
„при ступ у окви ру ра ди кал ног со ци јал ног ра да ин спи ри сан вред-
но сти ма ху ма ни зма и со ци јал не прав де ко ји узи ма у об зир ис ку-
ства и ста во ве пот чи ње них. Овај при ступ за сни ва се на раз у ме ва њу 
на чи на на ко ји кон цеп ти мо ћи, пот чи ња ва ња и не јед на ко сти од ре-
ђу ју лич не и струк тур не од но се.”11)

Ци ље ви ан ти пот чи ња ва ју ће прак се зах те ва ју пре и спи ти ва-
ње про фе си о нал не уло ге со ци јал них рад ни ка, на чи на на ко ји про-
це њу ју сна ге и ре сур се кли је на та, као и пре и спи ти ва ње од но са 
мо ћи на раз ли чи тим ни во и ма. Без об зи ра да ли је усме ре на ви ше 
ка кри ти ци дру штве них окол но сти ко је оме та ју ко ри сни ке у за до-
во ља ва њу по тре ба и лич ном раз во ју, или пак ка тра же њу сна га и 
ка па ци те та за њи хо во пре ва зи ла же ње, ан ти пот чи ња ва ју ћи прак са 
је увек вред но сно уте ме ље на, по све ће на оства ри ва њу со ци јал не 
прав де и, са мим тим, не мо же би ти по ли тич ки не у трал на. Ипак, 
за раз ли ку од ра ди кал них те о ри ја со ци јал ног ра да, ко је на гла сак 
ста вља ју на про ме ну струк ту ре дру штва, кроз бор бу за но ви еко-
ном ски по ре дак и пре ра спо де лу мо ћи, ан ти пот чи ња ва ју ћи при ступ 
те жи да под јед на ко за хва ти све ни вое мо ћи – лич ни, ко лек тив ни и 
струк тур ни. Ан ти пот чи ња ва ју ће перп сек ти ве, у том сми слу, са др-
же еле мен те и ра ди кал ног ху ма ни зма и ра ди кал ног струк ту ра ли-
зма, ко ји ма је за јед нич ки кри тич ки од нос пре ма по сто је ћој прак си 
со ци јал ног ра да.12)

sing sto ke, 2009, стр. 53.

10) Ibid, стр. 53.

11) Ja ne Da lrymple, Be verly Bur ke, An ti-Opres si ve Prac ti ce: So cial Ca re and the Law, Open 
Uni ver sity Press, Ma i den head, New York, 2006, стр. 20.

12) Хау, Деј вид, Увод у те о ри ју со ци јал ног ра да, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2003, стр 187-212.
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2. AНТИПОТЧИЊАВАЈУЋA ПРАК СА,  

СИ РО МА ШТВО И СО ЦИ ЈАЛ НА  
ИС КЉУ ЧЕ НОСТ

Мо гућ но сти и пре пре ке за при ме ну ан ти пот чи ња ва ју ће 
прак се у со ци јал ном ра ду са си ро ма шни ма ис пи та ће мо кроз ана ли-
зу три ме ђу соб но по ве за на аспек та овог при сту па: ин ди ви ду ал ни, 
ор га ни за ци о ни и си стем ски (по ли тич ки).

2.1. Од нос со ци јал ног рад ни ка и корисника 
у ан ти пот чи ња ва ју ћој прак си

Без об зи ра на по себ но сти ко је по ти чу из раз ли чи тих циљ них 
гру па и спе ци фич но сти про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју, мо гу ће је 
утвр ди ти кључ не прин ци пе на ко ји ма по чи ва ан ти пот чи ња ва ју ћа 
прак са со ци јал ног ра да. Дал рим пло ва и Бур ко ва13) у сво јој ана ли зи 
фо ку си ра ју се на на чи не при ме не за кон ских и про фе си о нал них од-
го вор но сти со ци јал них рад ни ка на пот чи ња ва ју ћи или осна жу ју ћи 
на чин, кон ста ту ју ћи да ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са зах те ва осна жу-
ју ћи при ступ, парт нер ство, ми ни мал ну ин тер вен ци ју и кри тич ку 
ре флек сив ност.

Со ци јал ни рад ни ци се у прак си че сто су сре ћу са си ро ма-
шним кли јен ти ма ко ји има ју ви ше стру ка не га тив на ис ку ства у 
су сре ту са со ци јал ним слу жба ма, слу жба ма за за по шља ва ње, по-
сло дав ци ма. Ду го трај на под врг ну тост раз ли чи тим об ли ци ма осу-
је ће ња, пот це њи ва ња и не у спе лих ини ци ја ти ва до во ди осо бу у 
ста ње бес по моћ но сти и па сив но сти, чи је пра ве узро ке не мо же 
да уви ди ни ти кон тро ли ше, већ их ту ма чи као „суд би ну”. Као по-
тен ци јал не из во ре бес по моћ но сти Со ло мон14) иден ти фи ку је сли-
ку ко ју по је дин ци има ју о се би; ис ку ства у су сре ту са спољ ним 
слу жба ма; си сте ме ко ји кон стант но бло ки ра ју и ус кра ћу ју гру па ма 
бес по моћ них мо гућ но сти да пре ду зму ефек тив ну ак ци ју. Чак и ру-
тин ски, сва ко днев ни кон так ти со ци јал них рад ни ка са кли јен ти ма 
ни су ли ше ни ових еле ме на та. Крат ки и фор ма ли зо ва ни кон так ти, 
ин си сти ра ње на ис пу ња ва њу про це ду ра и не за ин те ре со ва ност за 
су штин ске про бле ме кли је на та су са мо не ке од си ту а ци ја ко је до-
при но се учвр шћи ва њу не га тив не сли ке кли је на та о се би, али и о 
“по ма гач ким про фе си ја ма” на ко је су упу ће ни.

13) Ibid, стр. 20.

14) Ibid, стр. 36–37.
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Дал рим пло ва и Бур ко ва15) ана ли зи ра ју осна жу ју ћи при ступ 
фо ку си ра ју ћи се на три ни воа – осе ћа ња, иде је и ак ци ју. Пр ви ни-
во, ни во осе ћа ња, под ра зу ме ва сма њи ва ње деј ства лич них ис ку ста-
ва ко ја су до ве ла до кли јен то вог осе ћа ња бес по моћ но сти. Дру ги 
ни во, ни во иде ја, те жи про ме ни све сти кли јен та, осна жи ва њу да 
кон тро ли шу соп стве не жи во те, осе ћа ња и ја ча њу спо соб но сти да 
де лу ју. Ва жна ком по нен та овог при сту па је осло ба ђа ње осе ћа ња 
кри ви це, по ме ра ње фо ку са ка ре ша ва њу про бле ма кроз про ме ну 
по сто је ћих од но са мо ћи. Ко нач но, ни во ак ци је усме рен је ка оства-
ри ва њу про ме на у уста но ви, си сте му со ци јал не за шти те и ши рим 
си сте ми ма ко ји ути чу на кли јен те. На овом ни воу, про фе си о нал ци 
по ку ша ва ју да под стак ну про ме ну на ни воу со ци јал них, еко ном-
ских или по ли тич ких струк ту ра ка ко би ус по ста ви ли пра вич ни ју 
ди стри бу ци ју ма те ри јал них ре сур са и дру штве не мо ћи.

Пред у слов осна жу ју ћег при сту па је од ба ци ва ње гле ди шта о 
со ци јал ном рад ни ку као је ди но ме ри тор ном да про су ђу је узро ке 
про бле ма и на чин њи хо вог ре ша ва ња. Про фе си о на лац мо ра би ти 
отво рен да чу је ис ку ство мар ги на ли зо ва них, да би мо гао да раз у ме 
на чин на ко ји ви де свој по ло жај. Ве шти на слу ша ња је од по себ-
ног зна ча ја. Са ка мо то и Пит нер16) ис ти чу да у ан ти пот чи ња ва ју ћој 
прак си, про фе си о на лац сво је прет по став ке и им пре си је мо ра да 
оста ви по стра ни и до пу сти кли јен ту да из ло жи сво је ви ђе ње про-
бле ма, ка ко би по ла зи ште у ре ша ва њу билo утвр ђе но из пер спек-
ти ве кли јен та, а не (ис кљу чи во) со ци јал ног рад ни ка. У том сми слу, 
про фе си о на лац у из ве сној ме ри пре у зи ма уло зу фа ци ли та то ра, док 
де фи ни са ње про бле ма има ка рак тер пре го ва ра ња, а не по ста вља ња 
ди јаг но зе.

Раз у ме ва ње осна жи ва ња као ком плек сног и ди на мич ног про-
це са је зна чај но јер се осна жи ва ње у со ци јал ном ра ду не мо же по-
сти ћи сле пим при др жа ва њем од ре ђе ном на чи ну ра да, ни ти све сти 
на тех ни ку.17) Ше пард ука зу је да по сто је нај ма ње че ти ри раз ли чи та 
на чи на на ко је се осна жи ва ње упо тре бља ва: 1) кон цепт „ак тив них 
вољ них из бо ра”, пре ма ко јим про фе си о на лац има уло гу фа ци ли-
та то ра ко ји по ма же кли јен ту, као рав но прав ном са го вор ни ку, ко-
ри сте ћи су ге сти је, па и убе ђи ва ње, с тим да је ко нач на од лу ка увек 
пре пу ште на са мом ко ри сни ку; 2) ин ди ви ду а ли зо ва ни са ве то дав ни 
при сту пи, ко ји те жи ште ста вља ју на „лич ни раст” - ду бље раз у ме-

15) Ibid, стр. 116–120.

16) Ibid, стр. 446.

17) Ju dith Lee, The Em po wer ment Ap pro ach to So cial Work Prac ti ce, Co lum bia Uni ver sity Press, 
New York, 2001, стр. 57.
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ва ње соп стве не лич но сти и овла да ва ње соп стве ним осе ћа њи ма; 3) 
фе ми ни стич ки при сту пи, ко ји на гла ша ва ју по тре бу за осна жи ва-
њем же на у по ро ди ци и дру штву, 4) мар ки си сти, ко ји по тен ци ра ју 
ути цај ка пи та ли стич ког си сте ма на об ли ко ва ње све сти кли је на та.18)

Осна жи ва ње у ан ти пот чи ња ва ју ћој прак си ни је ли ше но 
етич ких ди ле ма и про тив реч но сти. Под се ћа ју ћи на ми сао Па у ла 
Фре и реа, бра зил ског те о ре ти ча ра и ак ти ви сте, да „по ма га ње ко је 
по ла зи од его и стич них ин те ре са оних ко ји до ми ни ра ју, пре тва ра ју-
ћи пот чи ње не у објек те свог ху ма ни та ри зма, са мо по се би одр жа ва 
и од ра жа ва пот чи ња ва ње”, Са ка мо то и Пит нер по ста вља ју пи та ње 
ко ви ше зна о пот чи ње но сти – они ко ји го во ре о то ме или они ко ји 
су је ис ку си ли?19)

Про ме на по ло жа ја мар ги на ли зо ва них по је ди на ца и њи хо-
во осна жи ва ње не за ми сли во је уко ли ко ни су укљу че ни у про цес 
до но ше ња од лу ка ко је се ти чу њи хо вог жи во та, од но сно ако са 
кли јен ти ма ни је ус по ста вљен парт нер ски од нос. Ге не рал но, под 
парт нер ством се под ра зу ме ва фор мал ни спо ра зум из ме ђу две 
или ви ше осо ба, гру па или ор га ни за ци ја на оства ре њу за јед нич ких 
ци ље ва. У со ци јал ном ра ду, нај че шће се го во ри о парт нер ству из-
ме ђу про фе си о на ла ца и кли је на та, из ме ђу са мих про фе си о на ла ца, 
као и о  парт нер ству ви ше ин сти ту ци ја.20)

У од но су про фе си о на лац-ко ри сник парт нер ство не под ра зу-
ме ва ну жно пот пу ну јед на кост парт не ра; ва жни је је на сто ја ње да 
се про на ђе је дин ствен при ступ и кон сен зус о то ме шта је циљ и 
ка ко га оства ри ти. Парт нер ство до при но си осна жи ва њу јер кре и ра 
ат мос фе ру са рад ње, по што ва ња, по ве ре ња, искре но сти, по ка зу је 
кли јен ту да се ње го во ви ста во ви и ак ци је вред ну ју, по ди жу ћи му 
са мо по у зда ње и ја ча ју ћи свест о соп стве ним мо ћи ма. Парт нер ство 
у ан ти пот чи ња ва ју ћој прак си тре ба да је за сно ва но на са гла сно сти 
и спо ра зу му са ко ри сни ком, а не на осно ву пре по став ки о ње го вим 
или ње ним по тре ба ма и же ља ма, ко је во ди ства ра њу па тер на ли-
стич ког од но са. По ло жај кли јен та мо же се оја ча ти, на при мер, ко-
ри шће њем пи са них уго во ра, по сто ја њем не за ви сних за ступ ни ка и 
ин си сти ра њу на при стан ку кли јен та на осно ву пу не ин фор ми са но-
сти о пра ви ма ко је има. Та ко ђе, прин цип парт нертства мо же да се 

18) Mic hael Shep pard, So cial work and so cial ex clu si on: the idea of prac ti ce,As hga te, Hampshi-
re, 2006, стр.116-131.

19) Ibid, стр. 439.

20)  Bеverly Bur ke, Ja ne Darlymple, „Cri ti cal in ter ven tion and em po wer ment“ So cial work: The-
es, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 
2009, стр. 261.
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при ме ни и на са рад њу из ме ђу ви ше ин сти ту ци ја у сми слу пла ни-
ра ња услу га на на чин да кли јен ти има ју нај ве ћу мо гућ ност из бо ра 
и ми ни мум пре пре ка у из бо ру из ме ђу њих.21)

Прин цип ми ни мал не ин тер вен ци је зах те ва од со ци јал них 
рад ни ка да бу ду све сни по тен ци јал не мо ћи у од но су на кли јен те 
и по сле ди ца ин тер вен ци ја по њи хо ве жи во те. Со ци јал ни рад ни ци 
мо гу ин тер ве ни са ти на при мар ном ни воу – да пред у пре де на ста нак 
про бле ма; се кун дар ном – да се ба ве про бле мом у ра ној фа зи, пре 
не го што по ста ну озбиљ ни и тер ци јар ном – на сто је ћи да сма ње 
по сле ди це по љу де кад је не што већ кре ну ло ло ше или је уста но ва 
би ла при си ље на на ак ци ју. Код ан ти пот чи ња ва ју ће прак се ва жно је 
да се за ин тер вен ци ју не че ка до по след њег тре нут ка, јер ће про-
фе си о на лац та да би ти при си љен на екс це сив ну и пот чи ња ва ју ћу 
ак ци ју.22)

Ва жна ком по нен та ан ти пот чи ња ва ју ће прак се је и прин цип 
ре флек сив но сти или кри тич ке ре флек си је. Кри тич ко осве шћи ва-
ње раз ли чи тих уло га, по ло жа ја и мо ћи про фе си о нал ца и кли јен та, 
као прет по став ка осна жи ва ња у со ци јал ном ра ду, има ко ре не у ра-
ди кал ној пе да го ги ји Па у ла Фре и реа – обра зо ва њу за си ро ма шне 
ко је им по ред сти ца ња зна ња, по ма же да раз ви ју свест о се би и 
свом по ло жа ју у дру штву и на тај на чин под стак ну про ме не у свом 
окру же њу.23) Дал рим пло ва и Бур ко ва24) под ре флек сив но шћу под-
ра зу ме ва ју кон ти ну и ра но пре и спи ти ва ње на чи на на ко ји се лич не 
вред но сти и лич на исто ри ја ис по ља ва ју у со ци јал ним ре ла ци ја ма. 
Са ка мо то и Пит нер25), пак, те жи ште ста вља ју на од но се мо ћи, од-
ре ђу ју ћи ре флек сив ност као „про цес кон ти ну и ра ног про ми шља ња 
и пре и спи ти ва ња на чи на на ко ји при стра сно сти, прет по став ке и 
све то на зор ути чу на на чин на ко ји пер ци пи ра мо раз ли ке и ди на-
ми ку мо ћи.”

Со ци јал ни рад ни ци увек при па да ју од ре ђе ним дру штве ним 
сло је ви ма са ко ји ма де ле за јед нич ке вред но сти и ста во ве, ко ји 
ути чу на њи хо во раз у ме ва ње со ци јал них си ту а ци ја. Прин цип ре-
флек сив но сти под се ћа про фе си о нал це на по тре бу да стал но пре и-
спи ту ју на чи не на ко ји њи хо ва при пад ност од ре ђе ним сег мен ти ма 

21) Mal colm Payne, Са вре ме на те о ри ја со ци јал ног ра да, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те-
та у Ба ња Лу ци, Ба ња Лу ка, 2001, стр. 200.

22) Ibid, стр. 200.

23) Ju dith Lee, The Em po wer ment Ap pro ach to So cial Work Prac ti ce, Co lum bia Uni ver sity Press, 
New York, 2001, стр. 86–90.

24) Ibid, стр. 20.

25) Ibid, стр. 441.
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дру штве не струк ту ре и си стем вред но сти, ути чу на њи хо ву спо-
соб ност да при хва те и раз у ме ју ис ку ства кли је на та. По зна ва ње се-
бе јед на је од кључ них ве шти на нео п ход них за рад на осна жи ва њу 
дру гих осо ба, јер омо гу ћа ва про фе си о нал цу да тран сфор ми ше со-
ци јал не ре ла ци је на на чин да до при но си сма ње њу не јед на ко сти.26)

Са ка мо то и Пит нер27) на во де три прак тич не ак тив но сти ко је 
по ма жу у раз во ју кри тич ке све сно сти. Пр ва је ана ли за уло га при ви-
ле го ва них гру па и циљ них гру па - ко ји ма је при ступ мо ћи и ре сур-
си ма огра ни чен. Пред мет ана ли зе је од нос мо ћи из ме ђу две гру пе, 
као и про на ла же ње слич но сти и евен ту ал них за јед нич ких ци ље ва 
(нпр. пот пу но уки да ње од но са до ми на ци је у дру штву). Дру га је 
ин тер груп ни ди ја лог ко ји је при ме њен у на ста ви сту ден ти ма со-
ци јал ног ра да на Уни вер зи те ту Ва шинг тон, где гру пе са ста вље не 
од при пад ни ка раз ли чи тих ет нич ких и ра сних за јед ни ца ко ри сте 
ди ску си ју у ма лим гру па ма и екс пе ри мен тал не ме то де уче ња да би 
раз ви ли кри тич ку све сност. Тре ћа ак тив ност је осна жи ва ње ко је 
по ма же со ци јал ним рад ни ци ма да са гле да ју се бе из пер спек ти ве 
дру гог и про на ла же ње по др шке за са ме со ци јал не рад ни ке, ка ко би 
по вра ти ли про фе си о нал ну моћ и мо гли да по мог ну дру ги ма.

2.2. Ин сти ту ци о нал ни оквир  
ан ти пот чи ња ва ју ће прак се  

со ци јал ног ра да
Под ин сти ту ци о нал ним окви ром у овом ра ду под ра зу ме ва 

се, пре све га, на чин на ко ји ор га ни за ци ја со ци јал них слу жби ути че 
на на чин на ко ји про фе си о нал ци де лу ју, кроз фор ми ра ње обра за ца 
по сту па ња у од но су са кли јен ти ма. Кри тич ка ана ли за ан ти пот чи-
ња ва ју ће прак се со ци јал ног ра да тре ба ло би да укљу чи овај аспект 
и по ну ди пред ло ге за раз вој со ци јал них услу га при ла го ђе них по-
тре ба ма мар ги на ли зо ва них и ис кљу че них де ло ва по пу ла ци је. Ра-
ди кал ни кри ти ча ри со ци јал ног ра да ука зу ју да со ци јал не слу жбе, 
по ред сво јих ма ни фест них функ ци ја, као што је су зби ја ње со ци-
јал них про бле ма и по моћ по је дин ци ма у пре ва зи ла же њу жи вот них 
те шко ћа, та ко ђе има ју и ла тент ну функ ци ју со ци јал не кон тро ле и 
одр жа ва ња по сто је ће дру штве не струк ту ре. Ова ква уло га со ци јал-
них слу жби и со ци јал них рад ни ка не по ма же по је дин ци ма да по-
вра те са мо по у зда ње и моћ да упра вља ју соп стве ним жи во том, ни ти 
мо же да до при не се оства ре њу со ци јал не прав де у ши рем сми слу. 

26) Le na Do mi nel li, „An ti-opres si ve prac ti ve: the chal len ges of the twenty-first cen tury.“ So cial 
work: The mes, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil lan, Ba-
sing sto ke, 2009, стр. 55.

27) Ibid, стр. 443–447.
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Ово гле ди ште нај бо ље илу стру је став Џеј мса Ифеа ко ји сма тра да 
„ин сти ту ци о нал но окру же ње у ко јим со ци јал ни рад ни ци пру жа ју 
услу ге не по др жа ва етич ки ка рак тер њи хо ве ми си је.28)

Иако со ци јал ни рад ни ци то ком шко ло ва ња уче о си ро ма штву 
као мул ти ди мен зи о нал ном про бле му, у прак си со ци јал ног ра да 
про бле му си ро ма штва че сто се при сту па на прав но-ад ми ни стра-
тив ни на чин, сво де ћи од нос са кли јен том на про ве ру ис пу ње но сти 
усло ва за оства ри ва ња пра ва из обла сти со ци јал не за шти те (у ве зи 
са по се до ва њем имо ви не, спрем но шћу за тра же ње за по сле ња, по-
ха ђа њем обу ка и сл.). Ова квим при сту пом кли јен ти се ста вља ју у 
по зи ци ју па сив них при ма ла ца да ва ња (чи ји је ни во при ма ња при-
том че сто не до во љан за по кри ва ње чак и основ них по тре ба), док 
их за јед ни ца због тог ста ту са обе ле жа ва као за ви сне, не про дук тив-
не, ма ње вред не и са мим тим, не рав но прав не чла но ве дру штва.

Кре и ра ње со ци јал них услу га увек укљу чу је од ре ђе но схва-
та ње узро ка си ро ма штва, чак и кад оно ни је екс пли цит но ис ка за-
но. То схва та ње за сно ва но је на прет по став ка ма о људ ској при ро-
ди, дру штве ним од но си ма и оба ве за ма за јед ни це пре ма со ци јал но 
угро же ним по је дин ци ма, и ути че на на чин на ко ји со ци јал не слу-
жбе од ре ђу ју при о ри те те и ало ци ра ју ре сур се. Стри ер и Бин ја мин 
гру пи шу раз ли чи те те о ри је о си ро ма штву у три глав на при сту па 
– ин ди ви ду ал ни, кул тур но-би хе ви о рал ни и струк ту рал ни.29) Со-
ци јал ни рад са по је дин цем као до ми на тан ме то до ло шки при ступ 
усме ра ва со ци јал не рад ни ке ка тра же њу узро ка си ро ма штва у осо-
би на ма кли јен та и ње го вој спо соб но сти да се ин те гри ше у дру-
штво кроз про дук тив но укљу чи ва ње на тр жи ште ра да. Кул тур но-
би хе ви о рал не те о ри је про бле ме по је дин ца по сма тра ју у кон тек сту 
за јед ни це у ко јој жи ви (по ро ди ца, су сед ство, ет нич ка гру па) и со-
ци јал них ин тер ак ци ја ко је до при но се усва ја њу ста во ва и обра за ца 
по на ша ња ко ји спре ча ва ју њи хо ву ин те гра ци ју у ши ру за јед ни цу. 
Струк ту рал на об ја шње ња, пак, си ро ма штво об ја шња ва ју као по-
сле ди цу дру штве них не јед на ко сти ко је до во де до ства ра ња си стем-
ских ба ри је ра при сту пу обра зо ва њу, здрав стве ним услу га ма и за-
по шља ва њу.

Раз у ме ва ње струк тур них узро ка не јед на ко сти и пот чи ње но-
сти ни је пот пу но ако се са гле да ва са мо ути цај по ли тич ког и еко-
ном ског си сте ма на за ко но дав ни оквир, а за не ма ре про це си уну тар 
ин сти ту ци ја ко је ра де са си ро ма шни ма и на чин на ко ји ти про це си 
до при но се убла жа ва њу или по ја ча ва њу од но са пот чи ње но сти. Ка-
ко за па жа Пол Спи кер, „уоби ча је ни про пуст у ана ли за ма по ли ти ке 

28) Ro ni Stri er, Sha ron Binyamin, „De ve lo ping An ti-Op pres si ve Ser vi ces for the Po or: A The o re-
ti cal and Or ga ni sa ti o nal Ra ti o na le.“ Bri tish Jo ur nal of So cial Work 40/2010, Ox ford Uni ver-
sity Press, стр. 1911.

29) Ibid, стр. 1912–1913.
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је прет по став ка да се иде о ло зи, ре фор ма то ри или вла де, јед но став-
но мо ра ју до го во ри ти шта же ле и да ће то и до би ти. /…/ Ефе кат 
по ли ти ка мо же би ти знат но дру га чи ји од оче ки ва ног, а про цес ад-
ми ни стри ра ња има глав ну уло гу у то ме.”30)

Со ци јал ни рад ни ци има ју ва жну уло гу у то ме, јер има ју уло-
гу по сред ни ка из ме ђу кли је на та и др жав ног апа ра та у ши рем сми-
слу. Ова уло га пред ста вља „мач са две оштри це”, јер у исто вре ме 
са др жи еле мен те бри ге и кон тро ле. Дру гим ре чи ма, има по тен ци-
јал да до при не се осна жи ва њу, али и учвр шћи ва њу од но са пот чи-
ња ва ња. Ко ји ће аспек ти и тен ден ци је пре ваг ну ти, у ве ли кој ме ри 
за ви си од ак ци ја са мих со ци јал ног рад ни ка.

Не сме се за бо ра ви ти да со ци јал ни рад ни ци не де лу ју као 
изо ло ва ни по је дин ци већ као пред став ни ци од го ва ру ју ћих слу жби, 
ко је има ју соп стве ну ор га ни за ци ју са утвр ђе ним пра ви ли ма, овла-
шће њи ма и хи је рар хи јом. Со ци јал не слу жбе ни су ко манд не струк-
ту ре у ко ји ма је мо гу ће упра вља ти с вр ха. Та ко ђе, не по сто ји пу на 
са мо стал ност про фе си о на ла ца уну тар си сте ма, већ сва ки слу жбе-
ник има од ре ђе ни сте пен де ле ги ра них мо ћи ко ја од го ва ра по ве-
ре ним за да ци ма. Функ ци о нал на рас по де ла од го вор но сти уну тар 
уста но ве, па ра ле ле но по сто ја ње хи је рар хиј ских и хо ри зон тал них 
ли ни ја са рад ње, об ли ци ин сти ту ци о нал ног уче ња (утвр ђе ни обра-
сци по сту па ња са кли јен ти ма чи ји је из вор ви ше у прак си, а ма ње 
у фор мал ном обра зо ва њу), са мо су не ки од по тен ци јал них ути ца ја. 
Бу ду ћи да со ци јал не слу жбе функ ци о ни шу на осно ву овла шће ња 
ко ја им по ве ри осни вач (цен трал на др жа ва или ло кал на са мо у пра-
ва), про фе си о нал ци има ју огра ни че ну мо гућ ност да ути чу на рас-
по де лу над ле жно сти из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти и слу жби, 
пла ни ра ње про це ду ра и про пи са ко ји ће уре ђи ва ти њи хов рад, као 
и на мо гућ но сти пре вен тив ног де ло ва ња.

По ку ша ва ју ћи да иден ти фи ку је на чин ор га ни за ци је у со ци-
јал ној сфе ри, Спи кер31) под се ћа на ди ску си ју Деј ви да Бил са ко ји 
из два ја пет основ них ни воа функ ци о ни са ња ових слу жби: 

1. Рад са про бле ми ма као зах те ви ма, где се услу га пру жа 
као ре ак ци ја на не ки спе ци фи чан зах тев, а са ма ре ак ци ја 
је про пи са на (при мер су со ци јал ни рад нци ко ји ра де у 
со ци јал ној по мо ћи);

2. Си ту а ци о ни рад са про бле ми ма (про фе си о на лац де фи-
ни ше про блем и ре ак ци ју на ње га – ле ка ри, со ци јал ни 
рад ни ци);

30) Пол Спи кер, Со ци јал на по ли ти ка: те о ри ја и прак са, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о-
град, 2013.

31) Ibid, стр. 252–253.
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3. Си сте мат ско пру жа ње услу га (од го вор ност за слу жбу ко-
ја се ба ви утвр ђе ним оп се гом про бле ма, а не ин ди ви ду-
ал ним слу ча је ви ма – при мер су до мо ви за сме штај ко-
ри сни ка);

4. Об у хват но обез бе ђи ва ње услу га (ор га ни за ци ја и усме ра-
ва ње ком плет не слу жбе, по пут ми ни стар ства ста но ва ња, 
ми ни стар ства за деч ју за шти ту, бол ни це или кан це ла ри-
је за со ци јал ну си гур ност, при че му је у од ре ђе ној те ри-
то ри јал ној обла сти мо гућ ши рок оп сег ре ак ци ја, а спе-
ци фич не ре ак ци је ни су про пи са не);

5. Об у хват но по кри ва ње обла сти (ни во кре и ра ња и пла ни-
ра ња по ли ти ке, ве ли ки део тог по сла оба вља се на ни воу 
цен трал не вла де). 

Уло га со ци јал них рад ни ка углав ном се за др жа ва на пр ва два 
ни воа, што огра ни ча ва њи хо ву мо гућ ност да де лу ју у сме ру пре о-
бли ко ва ња по ли ти ка, про мо ви са њу ин те ре са ко ри сни ка и ја ча њу 
њи хо вог ути ца ја на кре и ра ње услу га. Стри ер и Бин ја мин32) су ге-
ри шу да ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са зах те ва про ме ну ор га ни за ци-
о не струк ту ре со ци јал них слу жби, ко ја мо ра би ти да ле ко ин клу-
зив ни ја. Укљу чи ва ње кли је на та у про цес ор га ни за ци о ног уче ња 
мо же се оства ри ти, из ме ђу оста лог, кроз ева лу а ци ју за до вољ ства 
кли је на та услу гом. У ци љу пре о бли ко ва ња ор га ни за ци о не кул ту-
ре, пре по ру чу је се и спе ци ја ли за ци ја со ци јал них рад ни ка за рад са 
си ро ма шни ма уну тар са мих со ци јал них слу жби, у ци љу по ди за-
ња њи хо вог реј тин га уну тар про фе си је, као и ства ра ње про фе си-
о нал них за јед ни ца и про ду бљи ва ње зна ња из ове обла сти.33) Кроз 
кри тич ку ре флек си ју прак се, со ци јал ни рад ни ци тре ба да стал но 
пре и спи ту ју на чин на ко ји вред но сти, со ци јал не раз ли ке и од но си 
мо ћи ути чу на од нос кли је на та и со ци јал них слу жби, ре флек ту ју ћи 
ши ре од но се из ме ђу си ро ма шних по је ди на ца и по ро ди ца и остат ка 
дру штва.

Ко нач но, има ју ћи у ви ду еман ци па тор ску при ро ду и уло гу 
ан ти пот чи ња ва ју ће прак се, со ци јал ни рад се сма тра и фор мом по-
ли тич ког де ло ва ња. Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са под ра зу ме ва емо-
тив но и ин те лек ту ал но ин ве сти ра ње у рад са кли јен том, ко је пре-
ва зи ла зи сва ко днев ну по слов ну оба ве зу, сма њу је про фе си о нал ну 
дис тан цу и до не кле за ма гљу је гра ни цу из ме ђу про фе си о нал не и 
при ват не сфе ре.

32) Ibid, стр. 1916.

33) Ibid, стр. 1919–1920.
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У том сми слу, број ни ауто ри34) ис ти чу да се пред со ци јал-
не рад ни ке као зах тев по ста вља од ба ци ва ње не у трал но сти и опре-
де љи ва ње за рад на оства ри ва њу со ци јал не прав де, јед на ко сти и 
раз во ју људ ских по тен ци ја ла. Је дан од за ступ ни ка овог схва та ња, 
Нил Томп сон, из ри чи то на во ди да „прак са со ци јал ног ра да ко ја не 
узи ма у об зир про бле ме пот чи ња ва ња и до ми на ци је не мо же би ти 
до бра прак са, без об зи ра ко ли ко ви со ке стан дар де ис пу ња ва ла у 
дру гим аспек ти ма.” 35)

 
2.3. Си ро ма штво и ре фор ми са ње др жа ве бла го ста ња

При ме на ан ти пот чи ња ва њу ће прак се не за ми сли ва је без 
кри тич ког са гле да ва ња ути ца ја дру штве не струк ту ре на про фе си-
о нал ну уло гу со ци јал них рад ни ка и де ло ва ње слу жби ко ји ма при-
па да ју. У том сми слу, уло га со ци јал ног ра да у бор би про тив со ци-
јал не ис кљу че но сти ни је јед но знач на. Ше пард ука зу је да се ве за 
со ци јал ног ра да и со ци јал не ис кљу че но сти мо же по сма тра ти на 
три на чи на: као до сле дан ан га жман со ци јал ног ра да на оси гу ра-
ва њу ин те гра ци је и укљу чи ва ња; као мо гућ ност и по тре ба со ци-
јал ног ра да да се ан га жу је на по ве ћа њу со ци јал не укљу че но сти, 
ко ја ни је до вољ но ко ри шће на; као де лат но сти ко ја са ма по се би 
укљу чу је ети ке ти ра ње и мар ги на ли за ци ју и до во ди до ис кљу чу ва-
ња по је ди на ца и гру па.36)

Си стем со ци јал не по ли ти ке, као ин сти ту ци о нал ни оквир у 
ко јем со ци јал ни рад ни ци де лу ју, де тер ми ни ше обим и са др жај со-
ци јал них пра ва, над ле жно сти со ци јал них слу жби и ци ље ве њи хо-
вог де ло ва ња. Глав ни еле мент за раз ли ко ва ње со ци јал них ре жи ма 
је рас по де ла ри зи ка из ме ђу глав них из во ра бла го ста ња у дру штву 
– тр жи шта, по ро ди це и др жа ве. Кла сич на по де ла на со ци јал де-
мо крат ске, ли бе рал не и кор по ра тив не ре жи ме ко ју је дао Ге ста 
Еспинг-Ан дер сен у књи зи Три све та ка пи та ли зма бла го ста ња37), 
од сли ка ва глав не ли ни је ове по де ле (иако је у ме ђу вре ме ну пре тр-

34) Le na Do mi nel li „An ti-opres si ve prac ti ve: the chal len ges of the twenty-first cen tury“ So-
cial work: The mes, Is su es and Cri ti cal De ba tes (Adams, Ro bert et al.), Pal gra ve Mac mil-
lan, Ba sing sto ke, 2009, стр. 49–64;  Neil Thomp son, An ti-di scri mi na tory prac ti ce, Pal gra ve, 
Hampshi re, 2001, стр. 10–11; Ro ni Stri er, Sha ron Binyamin „De ve lo ping An ti-Op pres si ve 
Ser vi ces for the Po or: A The o re ti cal and Or ga ni sa ti o nal Ra ti o na le“ Bri tish Jo ur nal of So cial 
Work 40/2010, Ox ford Uni ver sity Press, стр. 1917–1918.

35) Ibid, стр. 11.

36) Mic hael Shep pard, So cial work and so cial ex clu si on: the idea of prac ti ce,As hga te, Hampshi-
re, 2006, стр. 27.

37) Gøsta Esping-An der sen, The Three Worlds of Wel fa re Ca pi ta lism. Prin ce ton Uni ver sity Press, 
Prin ce ton, 1990.
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пе ла од ре ђе не кри ти ке и до пу ње на но вим мо де ли ма). Ге не рал но, 
со ци јал де мо крат ски мо дел др жа ве бла го ста ња ка рак те ри ше ви со-
ко уче шће јав не по тро шње у бру то до ма ћем про из во ду, уни вер зал-
ни при ступ со ци јал ним пра ви ма, др жа ву као глав ног но си о ца обез-
бе ђи ва ња со ци јал них услу га и ви со ку сто пу за по сле но сти, ко ја је 
омо гу ће на ве ћим укљу чи ва њем же на на тр жи ште ра да. Ли бе рал не 
ре жи ме, из ме ђу оста лог, ка рак те ри ше ни же из два ја ње за јав ну по-
тро шњу у БДП, огра ни че на уло га др жа ве у обез бе ђи ва њу со ци јал-
них услу га и усло вља ва ње нов ча не по мо ћи и услу га ко је обез бе-
ђу је др жа ва про ве ром имо вин ског ста ту са. Кор по ра тив ни мо дел 
спе ци фи чан је по то ме што те жи за др жа ва њу по сто је ћих ста ту сних 
раз ли ка, из два ја ње за јав ну по тро шњу сред њег до ви со ког ни воа и 
ве ће осла ња ње на по ро ди цу у обез бе ђи ва њу со ци јал ног бла го ста-
ња.

Под ути ца јем гло ба ли за ци је и фи скал них при ти са ка, у мно-
гим зе мља ма са раз ви је ним со ци јал ним функ ци ја ма де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка спро ве де не су ре фор ме ко је су сма њи ле ни во 
со ци јал них пра ва и уве ле ре стрик тив ни је усло ве за њи хо во оства-
ри ва ње. По ред сма ње ња тро шко ва со ци јал не др жа ве у од но су на 
БДП, ове ре фор ме од ли ко ва ло је и уво ђе ње тр жи шних ме ха ни за-
ма у сфе ру со ци јал них услу га и ја ча ње од го вор но сти по је дин ца за 
лич но и по ро дич но бла го ста ње.

У ли бе рал ним ре жи ми ма, иза зов за за ступ ни ке ан ти пот-
чи ња ва ју ће прак се је да за др же усме ре ност ка вред но сти ма уте-
мељ ним на со ци јал ној прав ди у усло ви ма ка да раз град ња ре жи ма 
бла го ста ња ме ња со ци јал ну струк ту ру за сно ва ну на по сле рат ним 
ре ди стри бу тив ним ме ха ни зми ма. У зе мља ма по пут Ве ли ке Бри та-
ни је и Ир ске, при ме тан је ма њи ути цај со ци јал ног ра да на јав не 
по ли ти ке. С дру ге стра не, у нор диј ским зе мља ма со ци јал ни рад 
се од ви ја у усло ви ма уни вер зал ног при сту па пра ви ма, ком би ну ју-
ћи еман ци па тор ске иде о ло ги је са јав ним за го ва ра њем по сред ством 
син ди ка та и ак ти ви змом усме ре ним ка ве ћој род ној рав но прав но-
сти.38)

Спе ци ја ли за ци ја и плу ра ли зам у пру жа њу услу га, рас по де ла 
ре сур са из ме ђу ве ћег бро ја ор га ни за ци ја са мо су не ки од фак то-
ра ко ји ути чу на прак су со ци јал ног ра да. До ми нант но усме ра ва ње 
па жње на те му за по шља ва ња, ко јом се ба ве дру ге ин сти ти ту ци је, 
пре ма ми шље њу Ше пар да,39) огра ни чи ло је мо гућ но сти со ци јал ног 

38) Mic hael Rush, Ma rie Ke e nan, The So cial Po li tics of So cial Work: An ti-opres si ve so cial work 
di lem mas in 21st cen tury wel fa re re gi mes, Uni ver sity Col le ge Du blin, School of Ap plied So-
cial Sci en ce, Du blin, 2012, стр. 12–16.

39) Ibid, стр. 31.
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ра да да се ба ви про бле мом со ци јал не ис кљу че но сти и оста ви ло га 
да се ба ви де чи јом за шти том, трет ма ном ма ло лет них пре ступ ни ка 
и дру гим про бле ми ма ко ји у се би но се ре гу ла тор не и кон трол не 
функ ци је.

Услед огра ни че них мо гућ но сти да се ба ви це ли ном про бле ма 
си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти, со ци јал ни рад ни ци упу ће-
ни су на ба вље ње са мо по је ди ним аспек ти ма ових по ја ва. Огра-
ни че на тр жи шним прин ци пи ма, ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са со ци-
јал ног ра да не рет ко би ва ко оп ти ра на у ши ри си стем на на чин ко ји 
те шко да до при но си осна жи ва њу кли је на та. Kao при мер Л. До ми-
не ли40) на во ди про це ду ре ко је оси гу ра ва ју да се пру жа о ци услу га 
при др жа ва ју од ре ђе них стан дар да и њи хо ву оба ве зу да раз ма тра ју 
при ту жбе кли је на та, а ко је ни по че му су штин ски не до во де у пи-
та ње по сто је ће не јед на ко сти, ни ти до ми нант ну уло гу тр жи шта у 
рас по де ли ре сур са, као је дан од при мар них раз ло га мар ги на ли за-
ци је по је ди на ца и гру па.

Тр жи шни си стем пре о бли ку је со ци јал не услу ге у скла ду са 
прин ци пи ма три Е - еко но мич но сти, ефи ка сно сти и ефек тив но-
сти - а со ци јал ни рад усме ра ва на упра вља ње ри зи ци ма у дру штву 
ри зи ка. Те жи ште у ра ду ста вља се на по што ва ње про це ду ра ка ко 
би се за шти ти ли ин те ре си пру жа о ца услу га, а сва ко од сту па ње од 
про це ду ра из ла же про фе си о нал ца ри зи ку да ње го во по сту па ње бу-
де озна че но као не мар но. Услед ве ће из ло же но сти њи хо вог ра да 
јав но сти, као и уво ђе ња ин ди ка то ра ко ји ме ре њи хо ве пер фор ман-
се, про фе си о нал ци се углав ном усме ра ва ју на оства ри ва ње по ста-
вље них ци ље ва, чак и кад они не во де ка ис хо ду ко је би, као про фе-
си о нал ци, сма тра ли оп ти мал ним.41)

По ред отво ре ног су прот ста вља ња ко јем је ан ти пот чи ња ва ју-
ћа прак са би ла из ло же на де ве де се тих го ди на од стра не при ста ли-
ца про тр жи шних ре фо р ми у со ци јал ном сек то ру, њен ино ва тив ни 
по тен ци јал ума њен је и се лек тив ним при хва та њем по је ди них кон-
це па та ко ји се мо гу укло пи ти у ма три цу нео ли бе рал них ре фор ми. 
Осим то га, мо гућ ност ши ре ња ан ти пот чи ња ва ју ће прак се и њен 
ка па ци тет да под стак не про ме не у прак си со ци јал ног ра да огра ни-
че не су не до стат ком ре сур са и аде кват не обу ке со ци јал них рад ни-
ка.42)

40)  Ibid, стр. 58.

41) Stel la Per rot, „So cial work and or ga ni sa ti ons.” So cial work: The mes, Is su es and Cri ti cal De-
ba tes (Adams, Ro bert et al.) Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2009, стр. 112.

42) Ibid, стр.  60.



Стеван Д. Вељовић Могућности и ограничења антипотчињавајуће ...

117

 
3. НА ЛА ЗИ И ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА 

ДАЉА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ар гу мен ти из ло же ни у овом ра ду ука зу ју да кључ не ка рак те-
ри сти ке ин сти ту ци о нал ног окви ра у ко јем се со ци јал ни рад од ви ја 
ни су ком па ти бил не са еман ци па тор ским ци ље ви ма и хо ли стич ким 
при сту пом со ци јал ним про бле ми ма на ко јем се за сни ва ан ти пот чи-
ња ва ју ћа прак са. Усме ре ност на рад са по је дин ци ма као слу ча је ви-
ма, би ро кра ти за ци ја и фраг мен ти ра ност услу га, су жа ва ње оби ма и 
са др жа ја со ци јал них пра ва са мо су не ки од фак то ра ко ји оне мо гу-
ћа ва ју си сте мат ско за сни ва ње со ци јал ног ра да са си ро ма шни ма на 
прин ци пи ма ан ти пот чи ња ва ју ће прак се. Реч „си сте мат ско” у овом 
кон тек сту се ко ри сти ка ко би се на гла си ла раз ли ка из ме ђу из дво-
је них, „ин ци дент них” при ме ра из прак се и мо гућ но сти за ши ро ко 
рас про стра ње ну упо тре бу овог при сту па у ре ша ва њу про бле ма си-
ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти.

Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са усме ре на је ка пре о бли ко ва њу 
прак се со ци јал ног ра да у ци љу ху ма ни за ци је дру штве них од но са и 
убла жа ва ња не јед на ко сти и пот чи ње но сти по је ди на ца и дру штве-
них гру па. Као та ква, ње на ко ри сност не ме ри се са мо успе шно шћу 
у до сти за њу струк тур них про ме на, ко ји зах те ва ду жи вре мен ски 
пе ри од и чи ји је ис ход углав ном не из ве тан. Од ре ђе ни по зи тив ни 
ефек ти мо гу се оства ри ти, из ме ђу оста лог, и кроз по моћ по је дин-
ци ма да на дру га чи ји на чин са гле да ју сво је про бле ме и по вра те 
кон тро лу ба рем над не ким аспек ти ма соп стве ног жи во та.

Ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са је зна чај на и за то што ука зу је на 
по тре бу за це ло ви ти јим схва та њем уло ге про фе си је со ци јал ног ра-
да, као и за бо љим по ве зи ва њем ње них раз ли чи тих аспе ка та. На и-
ме, по ве зи ва ње ра да у прак си са ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма ра-
ди уна пре ђе ња те о ри је и ме то до ло ги је, те са ини ци ра њем про ме на 
у ин сти ту ци ја ма и по ли ти ка ма, до при не ли би ја ча њу ути ца ја со ци-
јал ног ра да, су прот но по сто је ћој фраг мен ти ра но сти и изо ло ва ном 
од ви ја њу по ме ну тих ак тив но сти. Ре зул тат овог дру гог при сту па је 
за про фе си ју со ци јал ног ра да из ра зи то не по во љан, јер се зна ње 
струч ња ка из прак се не ко ри сти за уна пре ђе ње те о ри је, ис ку ства 
кли је на та се углав ном за не ма ру ју, а про цес за го ва ра ња пре пу шта 
дру гим ак те ри ма.

Је дан од глав них иза зо ва ан ти пот чи ња ва ју ће прак се је у про-
на ла же њу ба лан са из ме ђу раз ли чи тих ни воа де ло ва ња. На и ме, со-
ци јал ни рад ни ци ни су ну жно ни те о риј ски пот ко ва ни, ни ти има ју 
по треб но ис ку ство и ве шти не за де ло ва ње ко је ће об у хва ти ти са-
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ве то дав ни рад са кли јен том на раз у ме ва њу узро ка пот чи ње но сти, 
про ме ни ауто пер цеп ци је и по ве ћа њу са мо по у зда ња, на под сти ца-
њу про ме на у со ци јал ним слу жба ма и за го ва ра њу у ци љу про ме не 
од ре ђе ни их по ли ти ка или про пи са. Уко ли ко се та ак тив ност рас по-
де љу је из ме ђу ви ше про фе си о на ла ца, по ста вља се пи та ње на ко ји 
би на чин тре ба ло ор га ни зо ва ти рад слу жбе ка ко би се омо гу ћи ло 
та кво де ло ва ње, на шта до са да шња прак са ни је да ла аде ква тан од-
го вор. Та ко ђе, у ра ду су из не те и од ре ђе не ди ле ме и иза зо ви у ве-
зи са упо тре бом ауто ри те та у од но су с кли јен том, етич ких ди ле ма 
и прин ци пом ми ни мал не ин тер вен ци је, где те о риј ски раз ра ђе ни 
прин ци пи ни су до вољ но по у зда на осно ва за по сту па ње у прак си.

У фо ку су бу ду ћих ис тра жи вач ких ак тив но сти тре ба ло би да 
бу ду, осим на ве де них пи та ња, и на чи ни по ве зи ва ња са ве то дав них 
(прак тич них), ис тра жи вач ких и за ступ нич ких функ ци ја, и раз ви-
ја ње ме то да и тех ни ка ко је од го ва ра ју овом при сту пу. Ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња тре ба ло би, из ме ђу оста лог, да обез бе де прак ти ча ри-
ма ба зу сту ди ја слу ча је ва ко ји би слу жи ли као смер ни це за ин ди-
ви ду ал ни рад са кли јен ти ма, за ини ци ра ње про ме на у ор га ни за ци-
ја ма и за ко но дав но за сту па ње и по ну ди ли мо да ли те те за де ло ва ње 
на ви ше ни воа. Те о риј ска ис тра жи ва ња тре ба ло би да раз мо тре мо-
гу ће на чи не за раз ре ше ње уну тра шњих про тив реч но сти при сту па 
ве за них за упо тре бу ауто ри те та, као и на етич ке ди ле ме у ве зи са 
прин ци пом про фе си о нал не не у трал но сти.

Про бле ми и ди ле ме из не ти у овом ра ду го во ре у при лог 
по тре би да љег ис тра жи ва ња у ци љу про ду бљи ва ња те о риј ског и 
ем пи риј ског са зна ња ко је ће по мо ћи да се прин ци пи ан ти пот чи-
ња ва ју ће прак се по ве жу са прак тич ним ве шти на ма и под стак не 
про цес уче ња, из ме ђу оста лог, кроз про мо ци ју до бре прак се. То 
би по мо гло за ступ ни ци ма овог при сту па да по ве ћа ју ути цај уну тар 
стру ке и омо гу ћи ло им да ви ше ути чу на усме ра ва ње про ме на уну-
тар со ци јал них слу жби, као и у ши рим си сте ми ма. Увр шћи ва ње 
ан ти пот чи ња ва ју ће пер спек ти ве у ку ри ку лу ме до при не ло би ква-
ли тет ни јем пре но ше њу са зна ња о овом при сту пу, по себ но уко ли ко 
по сто ји чвр шћа ве за из ме ђу ино ви ра ња зна ња у обра зов ном про-
це су и при ме не у прак си. Оте жа ва ју ћа окол ност је, ме ђу тим, да се 
ан ти пот чи ња ва ју ћа прак са, ка ко је већ ре че но, не мо же се све сти на 
тех ни ку ко ја се мо же на у чи ти, што сва ка ко оте жа ва ње но фор мал-
но „уво ђе ње” у ин сти ту ци је.

Иако тврд ње из не те у ра ду ука зу ју да по сто је ћи по ли тич-
ки и ин сти ту ци о нал ни оквир су жа ва по ље за ан ти пот чи ва ња ју ћу 
прак су со ци јал ног ра да, то ни је раз лог да се од у ста не од да љих 
ис тра жи ва ња и ак тив но сти на уна пре ђе њу овог при сту па у прак си. 
Ма ко ли ко би ло исти на да су тре нут не ба ри је ре те шко пре мо сти ве, 
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ва жи и обрат но: про ме на окви ра мо же би ти осво је на упра во кроз 
раз вој и ја ча ње ути ца ја ан ти пот чи ња ва ју ће прак се.
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Ste van D. Veljoviс

THE POS SI BI LI TI ES AND LI MI TATIONS OF THE 
AN TI-OP PRES SI VE SO CIAL WORK PRAC TI CE

Re su me
The pa per de als with the pos si bi li ti es and li mi ta ti ons of the 

syste ma tic use of an ti-op pres si ve so cial work prac ti ce in so cial 
in sti tu ti ons de a ling with the is su es of po verty and so cial ex clu si-
on. The pa per aims to in spi re mo re com pre hen si ve un der stan ding 
of an ti-op pres si ve prac ti ce in re la tion to the in sti tu ti o nal fra me-
work in which so cial work prac ti ce ta kes pla ce. Thro ugh analysis 
of re le vant li te ra tu re, we exa mi ned three key di men si ons of the 
su bject: the re la ti on ship bet we en so cial wor ker and the cli ent, the 
im pact of or ga ni za tion of so cial ser vi ces on the an ti-op pres si ve 
prac ti ce and the im pact of so cial re gi mes as bro a der fi eld de fi ning 
so cial work ac ti vi ti es. The an ti-op pres si ve prac ti ce star ted in la te 
60s as a ra di cal so cial work ap pro ach, aiming to tran sform so cial 
work prac ti ce to im pro ve the li ving con di ti ons of gro ups who se 
ac cess to rights and re so ur ces is thwar ted be ca u se of gen der, ra-
ce, et hni city of physi cal dif fe ren ces, which dif fers them from the 
ma jo rity, or  from the mo re po wer ful gro ups in the so ci ety. The 
tra di ti o nal per spec ti ves in so cial work fo cus on hel ping the cli ent 
thro ugh co un se ling, whi le the ra di cal ap pro ach tri es to link the 
po wer les sness and di sen fran chi se ment of in di vi du als with wi der 
so cial and eco no mic ine qu a li ti es. The an ti-op pres si ve ap pro ach 
dif fers from both of them, trying to con nect cli ent’s per so nal is-
su es with struc tu ral ine qu a li ti es. It fo cu ses on un der stan ding de-
e per struc tu ral ca u ses of so cial pro blems and de a ling with the ir 
con se qu en ces by al te ring so cial re la ti ons at all pos si ble le vels, 
from the per so nal and fa mily le vel, thro ugh in sti tu ti o nal le vel, to 
the le gi sla ti ve and po li ci tal area. The pa per ex plo res how the ap-
pli ca tion of prin ci ples of an ti-op pres si ve prac ti ce (em po wer ment, 
part ner ship, mi ni mum in ter ven tion, cri ti cal re fle xi vity) is hel ping 
cli ents to gain gre a ter con trol over the ir own li ves, to over co me 
ob stac les in me e ting the ne eds and to gain gre a ter in flu en ce over 
de ci sion-ma king pro cess that af fects them. The main di lem mas 
ari ses from the use of aut ho rity in co un se ling, et hi cal chal len ges 
re la ted to va lue ne u tra lity and the need to ope ra te on mul ti ple 
le vels (in di vi dual, cul tu ral, struc tu ral), whe re the o re ti cal prin ci-
ples do es not of fer cle ar gu i de li nes for prac ti ce. We ar gue that the 
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or ga ni za tion of so cial ser vi ces and bro a der po li ti cal fra me work 
of so cial work con si de rably li mits the po ten tial of an ti-op pres si-
ve prac ti ce. Pro fes si o nal and in no va ti ve po ten tial of so cial work 
in wor king with the po or is con stra i ned by bu re a uc ra tic pro ce-
du res, li mi ted re so ur ces, stan dar di za tion and frag men ta tion of 
ser vi ces. Eman ci pa ti ve go als of an ti-op pres si ve prac ti ce and its 
aspi ra tion to wards ac hi e ving so cial ju sti ce, are op po sed to re si-
dual ob jec ti ves of so cial pro tec tion, ac cor ding to which the duty 
of the com mu nity ends on as si sting the most vul ne ra ble to me et 
the ir ba sic ne eds. Al so, the in tro duc tion of mar ket mec ha nisms 
in so cial ser vi ces and gre a ter fre e dom of cho i ce fa i led to pro vi de 
bet ter ac cess to ser vi ces and help cli ents to gain mo re con trol over 
the ir own li ves. That an ti-op pres si ve per spec ti ve is in he rently po-
li ti cal, be ca u se of its re jec tion of the prin ci ple of va lue ne u tra-
lity of the pro fes sion. The qu e sti on is, ho we ver, how to pro vi de 
bro a der sup port for such ap pro ach, and whet her its ef forts co uld 
be re con ci led with po li ci es which de fi ne the tar gets and com pe-
ten ces of so cial ser vi ces. Furt her de ve lop ment of an ti-op pres si ve 
prac ti ce re qu i res that know led ge abo ut the per spec ti ve is im pro-
ved thro ugh the o re ti cal and em pi ri cal re se arch. Fu tu re re se arch 
sho uld fo cus on se ve ral to pics: the is sue of con nec ting dif fe rent 
le vels of ac tion in an ti-op pres si ve prac ti ce (in di vi dual, in sti tu ti-
o nal, le gi sla ti ve and po li ti cal), the need for im pro ving edu ca tion 
and strengthe ning pro fes si o nal sta tus of so cial wor kers wor king 
with the po or, the et hi cal di lem mas of an ti-op pres si ve prac ti ce, 
as well as de fi ning gu i de li nes for prac ti ti o ners in clu ding advi sory 
work with cli ents, ini ti a ting chan ges in the so cial ser vi ces and le-
gi sla ti ve advo cacy.
Key words: an ti-opres si ve prac ti ce, so cial pro tec tion, cri ti cal re fle xi vity, so-

cial wor kers and cli ents part ner ship, or ga ni za tion of so cial ser vi-
ces, so cial re gi me, po verty, so cial ex clu si on.

* Овај рад је примљен 09. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. децембра 2014. године.
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