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УВОДНИК

   По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, пред ва ма се на ла зи пр ви 
број об но вље ног ча со пи са Со ци јал на по ли ти ка. Со ци јал на по ли ти-
ка, ре ви ја за со ци јал но еко ном ска пи та ња, по че ла је да из ла зи 1946. 
го ди не под на зи вом Ве сник ра да. Од 1951. го ди не про ши ру је сво ју 
де лат ност и на ста вља да из ла зи под са да шњим на зи вом и то јед ном 
ме сеч но. Ин сти тут за со ци јал ну по ли ти ку об ја вљи вао га је под овим 
на зи вом до 1992. го ди не, ка да је из ла же ње ча со пи са пре ки ну то због 
еко ном ског и по ли тич ког про бле ма у зе мљи, као и због га ше ња Ин-
сти ту та за со ци јал ну по ли ти ку. Сву имо ви ну и де лат ност пре у зео 
је, Од лу ком Ми ни стар ства за на у ку, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град.

Сво је ра до ве у ње му су об ја вљи ва ли еми нент ни струч ња ци из 
бив ше Ју го сла ви је, ко ле ге из Евро пе и Аме ри ке. За хва љу ју ћи овом 
ча со пи су срп ска на уч на и струч на ми сао у обла сти со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал ног ра да би ла је пре по зна тљи ва и из ван гра ни ца зе-
мље. На жа лост, са уки да њем Ин сти ту та за со ци јал ну по ли ти ку и 
ча со пис је пре стао да из ла зи, што је оне мо гу ћи ло број не прак ти ча-
ре и те о ре ти ча ре у овој обла сти да раз ме њу ју и уна пре ђу ју вла сти та 
зна ња и ис ку ства.

Из свих ових раз ло га од лу чи ли смо да на кон два де сет и јед-
не го ди не по кре не мо из да ва ње ча со пи са Со ци јал на по ли ти ка. Же ља 
нам је да он по но ву бу де „ме сто су сре та“ те о ри је и прак се у зе мљи и 
ши ре, кри тич ких про ми шља ња, ини ци ја тор по зи тив них про ме на, са 
ста но ви шта це ло куп ног си сте ма, а пре све га ње го вих ко ри сни ка. О 
овој на ме ри све до чи и чи ње ни ца да су из да ва чи ча со пи са Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је и Удру же ње струч них рад ни ка со ци јал не за-
шти те Ре пу бли ке Ср би је.

Основ на те ма бро ја по све ће на је Те о риј ско ме то до ло шким 
осно ва ма со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. С об зи ром на апли-
ка тив ну ди мен зи ју со ци јал не по ли ти ке, а по себ но со ци јал ног ра да, 
ду го се во ди по ле ми ка око њи хо ве на уч не за сно ва но сти. Ис тра жи-
вач ких и ана ли тич ких ра до ва на ову те му би ло је не до вољ но, услед 
че га мно ги прак ти ча ри и те о ре ти ча ри има ју огра ни че на са зна ња о 
исто риј ским и те о риј ским по ла зи шти ма. Упо зна ва ње са њи ма под-
се ћа нас на основ не раз ло ге на стан ка со ци јал не по ли ти ке и со ци јал-



           

      
       

ног ра да, прин ци пе, ци ље ве, што за све у овој обла сти тре ба да бу ду 
иде је во ди ље.

Ми ло сав Ми ло са вље вић у свом ра ду кри тич ки при ка зу је ути-
ца је дру штве них ис тра жи ва ња на прак су и на у ку со ци јал ног ра да, 
ве зу из ме ђу кон сти ту и са ња про фе си је со ци јал них рад ни ка и ис тра-
жи ва ња у со ци јал ном ра ду. Алек сан дар Ју го вић се ба ви те о риј ско-
ме то до ло шким до при но си ма струк ту рал ног функ ци о на ли зма за со-
ци јал на ис тра жи ва ња у по љу со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. 
У ра ду се ука зу је на из во ре и осно ве Пар сон со ве и Мер то но ве те о-
ри је дру штва и чо ве ка, у чи јим су фо ку си ма пи та ња кон сти ту ци је и 
ин те гра ци је са вре ме ног дру штва. Раз ли чи та из во ри шта ути ца ла су 
на кон сти ту и са ње со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. Ми ро слав 
Бр кић им да је прак тич ну ди мен зи ју, при ка зу ју ћи основ не ка рак те ри-
сти ке си сте ма со ци јал не за шти те у по је ди ним европ ским зе мља ма,  
ком па ри ра ју ћи их са ре ше њи ма у Ср би ји.

На кон глав не те ме сле ди ру бри ка по све ће на ре ги о нал ним ис-
ку стви ма и ис тра жи ва њи ма у со ци јал ној по ли ти ци и со ци јал ном ра-
ду. Ауто ри из Сло ве ни је, Бо сне и Хер це го ви не (Ре пу бли ке Срп ске и 
Фе де ра ци је) и Ср би је ана ли зи ра ју ор јен ти са ност си сте ма со ци јал не 
за шти те пре ма ко ри сни ци ма, по ло жај осо ба са ин ва ли ди те том у зе-
мља ма Ис точ не Евро пе са ста но ви шта оства ри ва ња њи хо вих гра-
ђан ских пра ва, кон цепт ду го трај не за шти те ста рих. Са прак тич них 
по зи ци ја по себ но је за ни мљив при каз ис тра жи ва ња о при ме ни Пра-
вил ни ка о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен та ра за 
со ци јал ни рад, ауто ра Мар ка Ми ла но ви ћа и Ма ри је Ва сић.

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, на да мо се да смо пр вим бро-
јем по бу ди ли ва ше ин те ре со ва ње, те да ће те сво јим ра до ви ма по др-
жа ти иде ју за раз ви ја ње ча со пи са, ко ји ће по ста ти пре по зна тљив по 
свом ква ли те ту. Оба ве шта ва мо вас да ће ча со пис из ла зи ти три пу та 
го ди шње и исто вре ме но вас по зи ва мо да ра до ве за сле де ћи број до-
ста ви те до 20.07. 2013.

     проф. др Ми ро слав Бр кић  
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Милосав В. Милосављевић*

Београд

ТРАДИЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

Сажетак
У овом раду сажето је приказана истраживачка ба шти-

на со ци јал ног ра да и со ци јал них рад ни ка, као осно ва за сни ва ња 
на у ке со ци јал ног ра да. У при ка зу то ко ва ис тра жи ва ња у со ци-
јал ном ра ду иза бра ни су са мо ка рак те ри стич ни при ме ри и ис ку-
ства. Аутор кри тич ки при ка зу је ути ца је дру штве ни ох ис тра жи-
ва ња на праксу и науку социјалног рада. Приказани су примери 
првих истраживања реализованих од стране Џејн Адамс и Мери  
Ричмонд, као и веза између конституисања професије социјалних 
радника и истраживања у социјалном раду.

Аутор, такође, указује на паралени процес раз во ја со ци-
јал ног ра да у за јед ни ци и ис тра жи ва ња о и у ло кал ним за јед ни-
ца ма. При ка зу је се и ути цај друштвених околности и промена 
концепција економске и социјалне политике на токове истраживања 
у социјалном ра ду.

На кра ју ра да, раз ма тра ју се ис тра жи вач ке тен ден ци је и про-
тив реч но сти ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду на по чет ку два де сет-
пр вог ве ка. 
Кључ не ре чи: со ци јал ни  рад, со ци јални рад ник, со ци јал на ис тра жи ва-

ња, ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду, пи о ни ри ис тра жи ва-
ња у со ци јал ном ра ду, на у ка со ци јал ног ра да. 

* редовни професор Универзитета у Београду у пензији
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УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
НА СОЦИЈАЛНИ РАД

На раз вој на у ке со ци јал ног ра да, по ред других наука, со ци-
јал них и духовних покрета и друштвених делатности, посебно је 
утицало то што је со ци јал ни рад при мар но уста но вљен ра ди ба-
вље ња кон крет ним со ци јал ним про бле ми ма. Са мим тим, праг ма-
тич не по тре бе, прак тич на ре ше ња и иде је би ли су по треб ни ји и 
прихваћенији од концептуалних расправа и научног заснивања ове 
делатности. 

Развој дру штве них ис тра жи ва ња, по чев од парцијалних со ци-
јал них студија до социолошких и социо-еколошких истраживања у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка, омо гу ћио је бо ље по зна ва ње дру штве-
ног кон тек ста и пред ме та со ци јал ног ра да, као де лат но сти.

За хва љу ју ћи то ме, пр ва ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду 
су усме ре на пре ма кон крет ним со ци јал ним про бле ми ма (си ро ма-
штво, ми гра ци је, кри ми нал и сл.) или гру па ма по тен ци јал них или 
ре ал ни их ко ри сни ка со ци јал ног ра да (ге та, сла мо ви, ган го ви, ма-
ло лет ни пре ступ ни ци). 

На дру гој стра ни, на уч ни ути цај ни је увек био од лу чу ју ћи за 
прак су и пред мет но-ме тод ску усме ре ност со ци јал ног ра да. Нај бо-
љи при мер за то је ду го при сту тан ме ди цин ски мо дел со ци јал ног 
ра да. Иако је ети о ло шки и ак си о ло шки за сно ван на по зи ти ви стич-
ким иде ја ма, ње го ви бит ни ко ре ни су ис ку ства из кућ них по се та 
бо ле сни ци ма, по чев од сре ди не XIX ве ка и уво ђе ње со ци јал ног ра-
да у ме ди цин ске уста но ве. Та ко је, на при мер, др. Ри чард Та бот 
(Ric hard Ta bot) офор мио слу жбу со ци јал ног ра да у Ма са чу сет ској 
оп штој бол ни ци (Mas sac hu setts Ge ne ral Ho spi tal) 1905. го ди не, док 
је Бо стон ска шко ла за со ци јал ни рад 1912. го ди не уве ла спе ци ја ли-
за ци ју за рад у здрав ству. 

Дру штве на ис тра жи ва ња до кра ја XIX и по чет ком XX ве ка 
пра те про ти ву реч ни про це си: те жње ка спе ци ја ли за ци ји (исто риј-
ска, со ци о ло шка, пси хо ло шка и слич на ис тра жи ва ња), ства ра њу 
по себ них по ро ди ца на у ка и одва ја њу те о риј ских од при мен љи вих 
и прак тич них ис тра жи ва ња Та ко је, на при мер, Аме рич ко удру-
же ње дру штве них на у ка по че ло да се де ли на по себ на удру же ња 
исто ри ча ра, со ци о ло га, еко но ми ста1). 

Уоп ште но ре че но, за ни мљи во је по ме ну ти да се и ин сти ту-
ци о нал ни оквир ових ис тра жи ва ња раз ли ко вао, иако су и мно га 
те о риј ска ис тра жи ва ња би ла усме ре на пре ма со ци јал ним ре фор ма-

1) Ми ро слав Бр кић, За сту па ње у со ци јал ном ра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2010, стр. 4.
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ма. Та ко су со ци о ло шка и срод на ис тра жи ва ња спро во ђе на пре ко 
уни вер зи тет ских и ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја, док су при ме ње на 
и прак тич на ис тра жи ва ња по др жа ва на и оства ри ва на од стра не ра-
зних фи лан троп ских, до бро вољ них и не фор мал них ор га ни за ци ја и 
удру же ња. У овом ду ху је На ци о нал на кон фе рен ци ја за до бро чин-
ство и ко рек ци ју под сти ца ла раз вој со ци јал них ак тив но сти, кра-
јем XIX ве ка, пу тем за ла га ња за ’на уч ну фи лан тро пи ју’ и по др шку 
кон крет ним со ци јал ним про јек ти ма.

Мно ге ми ло срд не ор га ни за ци је и удру же ња, укљу чу ју ћи и 
по мен ту На ци о нал ну кон фе рен ци ју, же ле ле су да при ме не на уч не 
прин ци пе у ба вље њу си ро ма шним по ро ди ца ма и ску пи на ма, по-
себ но оних у ко ји ма се си ро ма штво ре про ду ко ва ло. 

ПРВА ИСТРАЖИВАЊА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

Не ка ис тра жи ва ња, пред крај XIX и по чет ком XX ве ка, на-
ста ла су на осно ву по да та ка о си ро ма шним дру штве ним гру па ма, 
ко је су си сте мат ски бе ле жи ле и при ку пља ле фи лан торп ске и ми ло-
срд не ор га ни за ци је. Такo је и по крет на се ља ва ња (settlment mo ve-
ment) на стао око иде је ути ца ја на си ро ма штво, пу тем по бољ ша ња 
усло ва жи во та у со ци јал ном окру же њу. 

По је ди на со ци о ло шка ис тра жи ва ња под ста кла су и про ми-
шља ња, ма кар и де ли мич них, со ци јал них ре фор ми. Та ко је Чарлс 
Бут (Charls Bo ot) по ку шао да де фи ни ше кри те ри ју ме за ме ре ње си-
ро ма штва и дру гих со ци јал них про бле ма. Бу тов при лог де фи ни са-
њу ли ни је си ро ма штва, по себ но је ути цао на раз вој ме то до ло ги је 
утвр ђи ва ња и ме ре ња си ро ма штва и на прак су со ци јал не за шти те, 
а ти ме и со ци јал ног ра да. Ова ис тра жи ва ња има ла су ути цај на 
со ци јал не и ис тра жи вач ке де лат но сти, не са мо у Бри та ни ји, већ и 
у дру гим др жа ва ма, ме ђу ко ји ма по себ но у САД. Под овим ути ца-
јем је Rus sell Sa ge Fon da tion2), 1909. го ди не, об ја ви ла Из ве штај Ро-
бер та Ко ит Че пи на (Ro bert Co it Cha pin), под на сло вом: ’Жи вот ни 
стан дард рад нич ких по ро ди ца у Гра ду Њу јор ку’ (The Stan dard of 
Li ving Among Wor king men’s Fa mi li es in New York City). Rus sell Sa ge 
Fon da tion, фи нан си ра ла је још јед но ве ли ко ис тра жи ва ње по зна то, 
као Пит сбург шка ан ке та (Pittsburgh Sur vey), ко је је под воћ ством 
Па у ла  Ке ло га (Paul Kel logg) за по че то 1907. го ди не, док су пр ви 
ре зул та ти об ја вље ни 1910. го ди не. 

Овај про је кат оце њен је као ти пич но ис тра жи ва ње у со ци јал-
ном ра ду, јер је ин те рес пре нет са ана ли зе си ро ма штва и дру гих со-
ци јал них про бле ма у за јед ни ци, на про бле ме ве за не за ими гра ци ју 

2) Осно ва на је од стра не углед них де лат ни ка у со ци јал ној за шти ти
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и бр зу ин ду стри ја ли за ци ју. Пре мет ис тра жи ва ња је би ла ин ду-
стри ја че ли ка, од но сно рад ни ци у че ли ча на ма и њи хо ва су сед ства. 
Шест на ци о нал но по зна тих со ци јал них рад ни ка спро ве ло је ово 
ис тра жи ва ње, ко ри сте ћи кван ти та тив не и ква ли та тив не ме то де. 

Ва жно је ис та ћи и чи ње ни цу да је ово ис тра жи ва ње би ло 
усме ре но пре ма за ко но дав ци ма и вла сти ма, ка ко би се ства ра ле ис-
ти ту ци о нал не и за ко но дав не мо гућ но сти пре вен ци је и спре ча ва-
ња со ци јал них про бле ма, у овом слу ча ју рад нич ке кла се. Је дан од 
ре зул та та овог ис тра жи ва ња би ло је уво ђе ње по себ не за шти те на 
ра ду, због че стих не сре ћа на ра ду и за шти те ин ва ли да ге не рал но. 3) 

Пит сбург шка ан ке та под ста кла је мно га ис тра жи ва ња у за-
јед ни ца ма, по др жа ва них, не са мо од стра не Rus sell Sa ge Fon da tion, 
већ и од дру гих до на то ра. По ме ну та Фон да ци ја раз ви ла је по себ не 
кон сул тант ске услу ге за по моћ гра до ви ма и за јед ни ца ма око про је-
ка та и ис тра жи ва ња на ло кал ном ни воу. 

Про фе си ја со ци јал ног ра да на гло се раз ви ја од кра ја XIX ве-
ка из фи лан троп ских и ми ло срд них по кре та у Аме ри ци и Ве ли кој 
Бри та ни ји. У Аме ри ци су, на до бро вољ ној и до бро твор ној осно ви, 
ор га ни зо ва ни на сељ ски до мо ви (set tle ment ho u ses), не ка вр ста пре-
те че во лон тер ских цен та ра за со ци јал ни рад у под руч ји ма на се-
ље ним си ро ма шним, ими гран ти ма и дру гим со ци јал но угро же ним 
гру па ма. По ред на ту рал них и нов ча них по мо ћи, у овим до мо ви-
ма су ор га ни зо ва ни раз ли чи ти еду ка тив ни про гра ми (здрав стве но 
про све ћи ва ње, о по ро дич ном бу џе ту, сти ца ње рад них и про фе си о-
нал них ве шти на и сл.) и раз ли чи ти ви до ви по др шке и ра да са по-
ро ди ца ма. 

Из ових и дру гих слич них до бро вољ них ор га ни за ци ја, на-
ста ја ли су тзв. „при ја те љи по се ти о ци“ (fri endly vi si tors), ко ји су 
пр ви при ме њи ва ли рад са по је дин ци ма (ca se work) и по ро ди ца ма 
(fa mily ca se work), кроз ор га ни зо ва ње кућ них по се та. 

Прак са „на сељ ских до мо ва“ по ти че из Ен гле ске. Се мју е ла 
Бер нет (Sa muel Bar nett) и Џон Рас кин (John Ras kin) су 1884. го ди не 
осно ва ли сту дент ски дом у лон дон ском сла му, под на зи вом Тојн би 
дом (Toynbee Hall)). Иде ја је би ла да сту ден ти не по сред но упо зна-
ју сво је си ро ма шне ком ши је и сти чу зна ња о си ро ма штву, док би 
си ро ма шни сти ца ли ко ри сна зна ња и ме ња ли од ре ђе не на ви ке у 
кон так ти ма са сту ден ти ма. 

На кон по се та со ци јал них ак ти ви ста Ен гле ској, слич на прак-
са је уве де на и у САД-у, где су про бле ми ста но ва ња и си ро ма штва 
би ли још из ра же ни ји, за хва љу ју ћи ма сов ним ими гра ци ја ма и бр-
зом ра сту гра до ва. Пр ви та кав на сељ ски дом, ко ји је ка сни је пре-

3) Paul Kel logg, The Pittsburgh Sar vey (6 Vols), Rus sell Sa ge Fon da tion, New York, 1910.
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тво рен у сту дент ско на се ље осно ван је у New Yor ku 1886. го ди не. 
До 1890. го ди не ство ре но је око сто ти ну слич них до мо ва ши ром 
Аме ри ке.

На сељ ски до мо ви, од ко јих је нај по зна ти ји Хал Хо уз (Hull 
Ho u se) из Чи ка га, ин те ре сант ни су из нај ма ње два раз ло га. Пр во, 
због до при но са раз во ју пре вен тив них при сту па и ме то да бор бе 
про тив си ро ма штва, укљу чи ва ња си ро ма шних у раз ли чи те еду ка-
тив не, кул тур не, здрав стве не и со ци јал не ак тив но сти у за јед ни ци.

Дру го, обез бе ђи ва њем ис ку стве не еви ден ци је и по да та ка о 
ко ри сни ци ма со ци јал них услу га и ста нов ни ци ма на се ља, дра го це-
ним за ис тра жи ва ња и раз вој раз ли чи тих про је ка та и со ци јал них 
ак ци ја у за јед ни ца ма.4) 

Ком па ра ци ја на сељ ских до мо ва у САД и Ен гле ској по ка зу је 
да су осни ва чи и но си о ци ових об ли ка по др шке и по мо ћи угро-
же ни ма у пр вом слу ча ју ве ћи ном би ле же не са уни вер зи тет ским 
обра зо ва њем, док су у Ен гле ској, ту уло гу има ли му шкар ци про те-
стант ске ве ре. 

Са мим ти ме, вред но сна осно ва и ко ре ни ових и слич них до-
бро твор них уста но ва би ли су раз ли чи ти. На кра ју, у слу ча ју Аме-
ри ке, овај при ступ си ро ма штву и си ро ма шни ма пре ра стао је у 
по крет, та ко да је 1910. го ди не би ло пре ко че ти ри сто ти не та квих 
слу жби у на се љи ма.

ПИОНИРИ ИСТРАЖИВАЊА  
У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

За чет ни ца ма ис тра жи ва ња и на у ке со ци јал ног ра да сма тра ју 
се Ме ри Рич монд (Mary Ric hmond) и Џејн Адамс (Ja ne Ad dams).

Ви ше стру ко та лен то ва на, Ме ри Рич монд би ла је  ан га жо ва-
на у со ци јал ном ра ду као: прак ти чар, ге не рал ни се кре тар це ње них 
до бро твор них ор га ни за ци ја, ис тра жи вач, по пу ла ри за тор про фе си-
је со ци јал них рад ни ка, со ци јал ни ак ти ви ста и про та го нист со ци-
јал них ре фор ми. По себ но се за ла га ла за обу ку про фе си о нал них со-
ци јал них рад ни ка на На ци о нал ним кон фе рен ци ја ма до бро чин ства 
и ко рек ци је5). На дру гој стра ни, ис ку ства ко ја је Рич монд сте кла, 
као со ци јал ни рад ник на те ре ну, у окви ру до бро твор них ор га ни-

4) Ja ne Ad dams, Twenty Years at Hull-Ho u se with auto bi o grap hi cal no tes, una brid ged re pu bli-
ca tion, Mi ne o la, New York, First pu blis hed in 2008. by Do ver Pu bli ca tion, INC.

5) Из Аме рич ког удру же ња дру штве них на у ка 1879 го ди не из дво ји ла се Na ti o nal Con fe ren-
ce of Cha ri tas and Cor rec ti ons, ко ја је 1917. го ди не пре ра сла у На ци о нал ну Кон фе рен ци ју 
Со ци јал них Рад ни ка Аме ри ке (NCSW), ви ди оп шир ни је: Ми ро слав Бр кић, За сту па ње 
у со ци јал ном ра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2010.
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за ци ја, пре то чи ла је 1893. го ди не у не ку вр сту при руч ни ка за рад 
са си ро ма шни ма, уз де фи ни са ње ци ље ва и уло га со ци јал ног ра да.

Пу бли ка ци ју: „До бар ком ши ја у мо дер ном гра ду“ (Good Ne-
bor in Mo dern City) об ја вљу је 1907. го ди не. Еду ка тив не ак тив но-
сти на ста вља у пе ри о ду из ме ђу 1905. и 1910. го ди не са ра ђу ју ћи 
са Cha ri ti es, чи ја је уло га би ла да раз ви ја на став не ма те ри ја ле за 
Дру штва Ор га ни зо ва ног До бро чин ства. 

У кон цеп ту ал но-те о риј ском и праг ма тич ном сми слу Ме ри 
Рич монд је, у функ ци ји се кре та ра Бал ти мор ског удру же ња до бро-
твор них ор га ни за ци ја, раз ви ја ла ме ди цин ски мо дел со ци јал ног ра-
да, на осно ву из у ча ва ња по да та ка ових ор га ни за ци ја. Ана ли зи ра ла 
је ком би но ва ни ути цај дру штве них и су бјек тив них фак то ра на си-
ро ма штво и со ци јал не си ту а ци је до ма ћин ста ва. 

Ње но не по сред но прак тич но ис ку ство је ути ца ло на об ли ко-
ва ње те о риј ских и ме то до ло шких иде ја. Књи га „Со ци јал на ди јаг-
но за“ (So cial Di ag no sis) при мар но се усред сре ђу је ка со ци јал ном 
ра ду са слу ча јем, ко ји по сма тра као про цес усме рен ка раз во ју лич-
но сти, пу тем уза јам ног при ла го ђа ва ња из ме ђу чо ве ка и ње го вог 
со ци јал ног окру же ња6). 

У пе ри о ду из ме ђу 1910. и 1922. го ди не Ме ри Рич монд је раз-
ви ја ла и во ди ла лет ње се ми на ре за ру ко во ди о це до бро твор них ор-
га ни за ци ја ши ром САД-а. Исто вре ме но је би ла ис тра жи вач и пре-
да вач на Њу јорк шкој шко ли за чо ве ко љу бље (New York School of 
Phi lan tropy). 

При мер Ме ри Рич монд по ка зу је ка ко су у јед ној лич но сти 
би ле спо је не раз ли чи те, уло ге: прак ти ча ра, ис тра жи ва ча, пре да ва-
ча, ме на џе ра, ор га ни за то ра, за го вор ни ка про ме на и ре фор ми, со ци-
јал не ак ти вист ки ње и пи о ни ра но ви на у со ци јал ној сфе ри и у со-
ци јал ном ра ду. У исто ри ји со ци јал ног ра да ве о ма су рет ки слич ни 
при ме ри, са из у зет ком ње не са вре ме ни це Џејн Адамс. 

Џејн Адамс (1860–1935) је пр ва за сту па ла ко хе рент не ху-
ма ни стич ке иде је о со ци јал ном ра ду. Ма да је на пи са ла ве ћи број 
књи га, ни је по себ но те жи ла ака дем ској ка ри је ри. Ви ше су је ин-
те ре со ва ла ис тра жи ва ња и со ци јал ни ак ти ви зам, од на уч не и ака-
дем ске ка ри је ре, иако је јед но вре ме бли ско са ра ђи ва ла са со ци о ло-
зи ма чу ве не Чи ка шке шко ле. Адамс је, пре све га, би ла по ли тич ка 
и со ци јал на ак ти вист ки ња, чи та вог жи во та усме ре на ка по ма га њу 
љу ди ма да уна пре ђу ју и оства ру ју сво је по тен ци ја ле и људ скост. 
Као та ква, би ла је ви ше прак ти чар не го те о ре ти чар, али је у сво-
је иде је и прак су уме ла да уно си и ко ри сти зна ња ху ма ни стич ких 

6) Слич не иде је раз ви ја не су и у пу бли ка ци ји под на зи вом „What is So cial Ca se Work? An 
In tro duc tory De scrip tion“, об ја вље ној 1922. го ди не
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на у ка и број них ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ко ја су по себ но би ла 
у мо ди по чет ком XX ве ка. По што је би ла кри тич на пре ма мно гим 
иде ја ма, на ла зи ма ис тра жи ва ња и прак си, не ки ауто ри на зи ва ју је 
„кри тич ким праг ма ти ча рем“, а ње ну те о ри ју „кри тич ким праг-
ма ти змом“. 

Су шти на те о ри је кри тич ког праг ма ти зма, би ла је у ин си сти-
ра њу на раз во ју де мо кра ти је ко јом би се ус по ста ви ла јед на кост, 
со ци јал на прав да и уни вер зал но обра зо ва ње, као је дан од на чи на 
очу ва ња људ ских пра ва. По што је и са ма ру ко во ди ла и уче ство-
ва ла у број ним со ци јал ним ис тра жи ва њи ма, при хва ће на је и као 
со ци о лог. Сма тра ла је да је уло га со ци о ло ги је у по мо га њу љу ди ма 
да во де бо ље жи во те и да мо гу да ути чу на усло ве и прет по став ке 
сво је до бро би ти. За сту па ла је став да на у ка не би тре ба ло са мо да 
ис тра жу је, већ и да бу де дру штве но ан га жо ва на и да за сту па си ро-
ма шне и угро же не. 

Ука зи ва ла је да су же не, де ца и ста ри, по себ но по го ђе ни не-
по вољ ним по сле ди ца ма ко је су ре зул тат ка пи та ли стич ког си сте-
ма, ми гра ци ја и со ци јал них про ме на у гра до ви ма. Од го вор на ове 
и дру ге со ци јал не про бле ме Адамс ви ди у раз во ју де мо кра ти је, 
за сно ва не на уче шћу свих гра ђа на, и у оп штем обра зо ва њу, као 
сред ста ву за уна пре ђи ва ње со ци јал них ин сти ту ци ја, кон тро ле од 
стра не за јед ни це и за по бољ ша ње сва ко днев ног жи во та. 

Адамс је укљу чи ва ла ве ли ки број же на у ху ма ни тар не ак-
тив но сти и ак ци је као ор га ни за тор и ин спи ра тор, али и као аутор 
мно гих про гра ма и про је ка та. Про па ги ра ла је иде је јед на ко сти и 
со ци јал не прав де, што је би ла цен трал на пре о ку па ци ја со ци јал них 
и ху ма ни стич ких по кре та кра јем XIX ве ка. У те о риј ском сми слу, 
по ла зи ла је од ста ва да кон цен тра ци ја мо ћи у ру ка ма не ко ли ци не и, 
по себ но, рас по ла га ње дру штве ним бо гат ством, пред ста вља ју иза-
зов и ри зик за де мо кра ти ју, чи ме је де фи ни са ла и сво је вред но сне 
ста во ве. 

У скла ду са сво јим људ ским и про фе си о нал ним прин ци пи-
ма, по све ћи ва ла је на ро чи ту па жњу раз во ју и ре а ли за ци ји обра зов-
них и еман ци па тор ских про гра ма у ко ји ма су, пр вен стве но, би ле 
укљу чи ва не же не. То је ра зу мљи во има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да 
су оне би ле но си о ци мно гих ак тив но сти у до ма ћин ству, а по себ но 
ве за них за еко но ми ку, функ ци о ни са ње по ро ди це и вас пи та ње де це. 

Адамс је са сво јом ин тим ном при ја те љи цо ма Елен Ге итс 
Стар (El len Ga tes Sta rr) осно ва ла Хал Ха уз 1889 го ди не. Згра ду за 
на сељ ски дом по кло нио је Чарлс Хал (Char les Hull), по чи јем пре-
зи ме ну је ин сти ту ци ја на зва на, али уз зна чај на лич на ма те ри јал на 
сред ства од на след ства Адам со ве. Ра зновс ни со ци јал ни, еду ка тив-
ни и осна жи ва ју ћи про гра ми би ли су усме ре ни пре ма по бољ ша-
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њу усло ва жи во та си ро ма шних у су сед ним на се љи ма и ка по мо ћи 
ма са ма ими гра на та да се при вик ну на но ве усло ве жи во та и да се 
но се са сво јим лич ним и жи вот ним про бле ми ма. Ак тив но сти су 
об у хва та ле и уче ње ен гле ског је зи ка, сти ца ње про фе си о нал них ве-
шти на, уна пре ђе ње здра вља и про ме не у окру же њу, уз за јед нич ку 
са рад њу. Хал-Хо уз је био до бро твор ни цен тар, ме сто оку пља ња и 
ху ма ни стич ког ан га жо ва ња же на из сред њих кла се у по ма га њу и 
по др шци си ро ма шним, ими гран ти ма и дру гим угро же ним по је-
дин ци ма и по ро ди ца ма у Чи ка гу. Ак тив но сти цен тра, по чи ва ле су 
на до на тор ству, до бро вољ но сти и укљу чи ва њу ве ли ког бро ја сту-
де на та и док то ра на та. Адамс је би ла во де ћи ор га ни за тор, ин спи ра-
тор и ру ко во ди лац мно гих про гра ма и по је ка та.

Уз уче шће ста нов ни ка овог на се ља из ве де на су број на со ци-
о ло шка ис тра жи ва ња и про јек ти, усме ре ни ка по бољ ша њу усло ва 
њи хо вог жи во та, што су пр ви при ме ри ак циј ског со ци јал ног ра да. 

Кон цеп ци ја и про гра ми Хал Ха у за пред ста вља ли су успе шан 
и сво је вр стан со ци јал ни и ак ци о ни екс пе ри мент, иако се Адам со ва 
су прот ста вља ла то ме да на сељ ске ку ће бу ду „со ци о ло шке ла бо ра-
то ри је“, већ да слу же као из вор по да та ка за ис тра жи ва ња, за за ко-
но дав не и дру ге ре фор ме. Ни су слу чај но у раз во ју на сељ ских ку ћа 
као сло ган слу жи ла три Р: Re se arch (ис тра жи ва ње), Re form (ре фор-
ма) и Re si den ce (ста но ва ње). Но си о ци про гра ма при ја те ља по се-
ти ла ца и на сељ ских ку ћа раз ви ја ли су но ве кон цеп те со ци јал них 
ак тив но сти и услу га за сно ва не на на уч ним кон цеп ци ја ма и ис тра-
жи ва њи ма, што се ка сни је из гу би ло из прак се због одва ја ња прак се 
од на у ке и ис тра жи ва ња. Адамс је прак тич но де мон стри ла зна чај 
по ве зи ва ња прак се и те о ри је, ис тра жи ва ња и на у ке, за хва љу ју ћи 
че му је за чет ник мно гих но вих при сту па со ци јал ним по тре ба ма и 
про бле ми ма љу ди у за јед ни ци.

У ме то до ло шком сми слу су, по ред ра да са слу ча јем, раз ви ја-
ни и ко ри шће ни рад са гру пом, ор га ни зо ва ње за јед ни це и со ци јал не 
ак ци је. Ове ак тив но сти укљу чи ва ле су и ан га жо ва ња око про ме на 
за ко но дав ства и де фи ни са ња со ци јал не по ли ти ке. Не ки од пр вих 
со ци јал них рад ни ка, по те клих из ова кве прак се, ко ри сти ли су со-
ци о ло шке те о ри је и ис тра жи ва ња о со ци јал ним дис функ ци ја ма и 
дру штве ним узро ци ма со ци јал них про бле ма, ка ко би по кре та ли 
од ре ђе не со ци јал не ре фор ме и пред ло ге пре ма вла ди ним и дру гим 
јав ним ин сти ту ци ја ма. На дру гој стра ни, мно ги со ци јал ни рад ни-
ци би ли су под ве ћим ути ца јем пси хо ло шких те о ри ја, што је већ у 
стар ту до ве ло до две раз ли чи те основ не ори јен та ци је у њи хо вом 
обра зо ва њу, али и у прак си, чи ји тра го ви се и да нас опа жа ју. Адамс 
је у сво јим ху ма ни стич ким со ци јал ним ак тив но сти ма, кам па ња ма 
и про гра ми ма ко ри сти ла ре зул та те на уч них ис тра жи ва ња, ста ти-
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сти ке и дру ге ре ле ват не ма те ри ја ле, чи ме су ови би ли до бро уте ме-
ље ни, и, на тај на чин, пред о дре ђе ни за успех. На то ме је те ме љи ла 
и сво је со ци јал но-по ли тич ке пре по ру ке и ста во ве, ко ји су из ло же-
ни у ко а у тор ском тек сту под на сло вом: „Ма пе и па пи ри Хал-Ха у-
за“ (Hull-Ho u se Maps and Pa pers 1895). Не ки ауто ри сма тра ју овај 
текст сво је вр сним ма ни фе стом ху ма ни стич ке со ци о ло ги је и со ци-
јал ног ра да. По ред оста лих за ни мљи вих и ко ри сних до при но са, у 
ис тра жи ва њу, чи ји су ре зул та ти ко ри шће ни у на ста ја њу  по ме ну те 
пу бли ка ци је, у из у ча ва ње људ ског по на ша ња и со ци јал них по ја ва 
уве ден је еко ло шки при ступ, ко ји је ка сни је при хва ћен и ко ри шћен 
од стра не со ци о ло га Чи ка шке шко ле. 

Иако је би ла при ста ли ца ква ли та тив них ис тра жи ва ња, 
Адамс ко ри сти и кван ти та тив на ис тра жи ва ња, по себ но кроз уво-
ђе ње ме то до ло ги је ма пи ра ња со ци јал них и де мо граф ских ка рак-
те ри сти ка ста нов ни штва на не ком под руч ју. На ован на чин се 
оства ру је бо љи увид у ра ши ре ност од ре ђе них со ци јал них по тре ба 
или про бле ма и пре ци зни је се од ре ђу ју при о ри те ти у со ци јал ним 
ак ци је и про гра ми ма. 

Иако је би ла успе шан пре да вач ши ром Аме ри ке и на мно-
гим уни вер зи те ти ма, члан Аме рич ког со ци о ло шког дру штва, ни је 
же ле ла да је ака дем ска ка ри је ра спу та ва сво јим узу си ма и пра ви-
ли ма и да огра ни ча ва ње не ста во ве, та ко да је ви ше па жње по све-
ти ла со ци јал ном ак ти ви зму. Ма ло је по зна то да је Адамс би ла пр ва 
Аме ри кан ка до бит ни ца Но бе ло ве на гра де за до бро чин ство 1931. 
го ди не, као при зна ње за ду го го ди шњи ху ма ни тар ни рад. Она је, та-
ко ђе, су де ло ва ла у ан ти рат ним кам па ња ма про тив уче шћа САД-а у 
Пр вом свет ском ра ту, чи ме је на ву кла гнев и има ла пу но про бле ма 
због сво јих ста во ва и ак тив но сти, али је би ла и су ви ше углед на да 
би тр пе ла и не ке фор мал не по сле ди це. За хва љу ју ћи сво јим ин те-
лек ту ал ним и људ ским схва та њи ма и ста во ви ма, као и ис тра жи вач-
ким по тре ба ма и ам би ци ја ма, Адамс је ве о ма бли ско са ра ђи ва ла 
са Од се ком за со ци о ло ги ју Чи ка шког Уни вер зи те та, и по себ но са 
Ал би о ном Смо лом (Al bion Small и То ма сом (Tho mas). При вр же-
ност ис тра жи ва њи ма на те ре ну би ла је за јед нич ка цр та со ци о ло га 
по ме ну тог од се ка и ове ху ма нист ки ње.7) Као со ци јал на ак ти вист-
ки ња она је ко ри сти ла со ци о ло шка и зна ња дру гих ху ма ни стич ких 
на у ка о чо ве ку, при ро ди људ ског дру штва и њи хо вим ме ђу соб ним 
од но си ма за де фи ни са ње по ли ти ке про гре са, пу тем ис ко ре њи ва ња 
бо ле сти дру штва, и за афри ма ци ју со ци јал не прав де, ка ко би се 
по мо гло љу ди ма да оства ре сво ју људ скост и са мо о ства ре ње. На-

7) Mla den Kne že vić, „Či ka ška ško la: is ku stva so ci jal nog ra da za so ci o lo gi ju i so ci o lo ških te o ri ja 
za so ci jal ni rad“, Lje to pis so ci jal nog ra da, Prav ni fa kul tet Sve u či li šta u Za gre bu, go di še te 16, 
broj 1/2009. 
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рав но, у то ме је за у зе ла ја сно вред но сно опре де ље ње, а то је стал на 
по др шка они ма ко ји су по себ но угро же ни у со ци јал ном и људ ском 
сми слу. 

УТЕМЕЉЕЊЕ ПРОФЕСИЈЕ И 
ИСТРАЖИВАЊА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

По чет ке про фе си је со ци јал ног ра да и ис тра жи ва ња у овој 
обла сти пра те стал не про тив реч но сти и ди хо то ми је. Та ко је у пр-
вим де це ни ја ма XX ве ка во ђе на исто вре ме на бор ба за уте ме ље ње 
про фе си је, али и за ње но на уч но и струч но за сни ва ње. Ова на сто-
ја ња пра ти ле су мно ге про ти ву реч но сти. На то је ме ђу пр ви ма упо-
зо рио Абра хам Флек снер (Abra ham Flex ner), је дан од еми нент них 
за го вор ни ка раз во ја про фе си је со ци јал ног ра да. Обра ћа ју ћи се На-
ци о нал ној кон фе рен ци ји со ци јал них рад ни ка он је по ста вио пи та-
ње: ’Да ли је со ци јал ни рад про фе си ја’? У од го во ру на ово пи та ње 
Флек снер је на гла сио да про фе си ја мо ра да се учи, од но сно „да 
мо ра да ко ри сти ла бо ра то ри је и се ми на ре ра ди обез бе ђи ва ња све-
жих чи ње ни ца и да стал на бу ји ца иде ја ко ја по ти че из ових из во ра 
чу ва про фе си ју од де ге не ра ци је у пу ку ру ти ну и од гу бље ња ње ног 
ин те лек ту ал ног и од го вор ног ка рак те ра“8) 

Ме ђу тим, уме сто ве ће осло ње но сти на со ци о ло шка и со ци-
јал на ис тра жи ва ња, прак са со ци јал ног ра да се углав ном ба зи ра на 
Фрој до вим те о риј ским по став ка ма и прак тич ним ис ку стви ма, што 
се нај бо ље ви ди и на при ме ру Ме ри Рич монд, ко ја је би ла усме ре-
ни ја ка де фи ни са њу ди јаг но стич ких про це ду ра и сред ста ва, не го 
ка со ци јал ним ис тра жи ва њи ма, као из во ру за осми шља ва ње ме то-
да про фе си о нал не про це не и ди јаг но зе у со ци јал ном ра ду. У не ким 
слу ча је ви ма, на гла ше не праг ма тич не по тре бе па чак и иде ло шки 
ути ца ји, за па же ни су и у обра зо ва њу за со ци јал ни рад. Та ко је, на-
при мер, Њу јор шка шко ла за со ци јал ни рад по ни кла из Њу јор шке 
шко ле за до бро чин ство 1910. го ди не, уме сто прет ход ног про гра ма 
за сно ва ног на се ри ји пре да ва ња из ре ле вант них дру штве них на у-
ка и на из бор ним кур се ви ма из со ци јал ног ра да са слу ча јем, уве ла 
про грам усред сре ђен на при руч не обу ке из прак се со ци јал ног ра да 
на слу ча ју. Ин те ре сант но је, та ко ђе, да су сви му шкар ци на пу сти-
ли Бо стон ску шко лу за со ци јал ни рад 1916. го ди не. Пред сед ник 
Хар вард ског Уни вер зи те та, са сво је стра не, сма трао је да је обу ка 
со ци јал них рад ни ка по год на за же не за рад у ал тру и стич ким со ци-
јал ним слу жба ма, али не и за обу ку му шка ра ца за ка ри је ре у јав-

8) Alex san der Flex ner, Is so cial work a pro fes sion?, in Pro ce e dings of Na ti o nal Con fe ren ce on 
Cha rity an Cor rec tion, Hild man, 1915, Chi ca go, стр. 59.
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ним слу жба ма и ру ко во ђе њу. Под ути ца јем ових и слич них ста во-
ва, Хар вард ски Уни вер зи тет је увео ака дем ски про грам со ци јал не 
ети ке за при пре му љу ди за ка ри је ре у со ци јал ним ис тра жи ва њи ма, 
со ци јал ним ре фор ма ма и упра вља њу. 

Дру ги при мер пред ста вља Чи ка шки Уни вер зи тет, где су му-
шкар ци са Од се ка за со ци о ло ги ју са ра ђи ва ли са Хал Ха у зом, али 
су би ли по све ће ни мо де ли ма објек тив них ис тра жи ва ња со ци јал-
них по ја ва и про бле ма, укљу чу ју ћи и број на те рен ска ис тра жи ва-
ња. На су прот то ме, Ви ша шко ла за ад ми ни стра ци ју у со ци јал ним 
слу жба ма, уста но вље на 1920. на овом Уни вер зи те ту, би ла је усме-
ре на пре ма ис тра жи ва њи ма, по себ но усред сре ђе ним ка ре ша ва њу 
кон крет них со ци јал них про бле ма.9)  По ме ну те тен ден ци је и про-
тив реч но сти оста ле су ду го при сут не и у обра зо ва њу со ци јал них 
рад ни ка и у ис тра жи ва њи ма у со ци јал ном ра ду, што је су жа ва ло 
те о риј ски и ме то до ло шки про стор за про мо ци ју и раз вој де лат но-
сти и про фе си је. 

У со ци о ло шкој ли те ра ту ри, пи о ни ри ма те мељ них, си сте мат-
ских и ди на мич ких ис тра жи ва ња за јед ни це сма тра ју се брач ни пар 
Ро берт (Ro bert) и Хе ле на Линд (He len Lind), ко ји су, кон крет ним 
ис тра жи ва њем сред њег гра да (Middltown), са ку пи ли дра го це не по-
дат ке о про це си ма, од но си ма и про ме ни за јед ни це у аме рич ком 
гра ду Mun cie и раз ви ли мо дел со ци о ло шког ди на мич ког и исто риј-
ског ис тра жи ва ња за јед ни це. 

Још су бли жа са др жин ско-пред мет ној усме ре но сти со ци јал-
ног ра да у за јед ни ци би ла ис тра жи ва ња про це са, по ја ва и про бле-
ма у за јед ни ци гру пе со ци о ло га и ан тро по ло га, по пу лар но на зва-
них при пад ни ци ма ’Чи ка шке шко ле’. Осни вач шко ле, Ро берт Парк, 
оку пио је, кроз раз ли чи те ак тив но сти ис тра жи ва ња со ци јал них 
про ме на и про бле ма, број не ис тра жи ва че, ме ђу ко ји ма су би ли: Ер-
нест Бар џес, Нилс Ан дер сон, Фре де рик Тра шер, Ро де рик Ме кен зи, 
Хар ви Зор банг, Па ул Кре си, Кли форд Шоу, Вол тер Ри клес, Лу ис 
Вирт и дру ги. У то ку ма ње од јед не де це ни је, из ме ђу два де се тих и 
три де се тих го ди на два де се тог ве ка, они су де таљ но ис тра жи ва ли 
раз ли чи те аспек те ур ба ни за ци је, од но са и про це са у гра ду Чи ка гу, 
ка ко то ни ка да ви ше, ни пре ни по сле то га, ни је ра ђе но у не ком гра-
ду. Ко ри шће ње раз ли чи тих ан тро по ло шких и со ци о ло шких ме то да 
и тех ни ка за ис тра жи ва ње про це са, од но са и по на ша њау ур бал ним 
усло ви ма да ло је дра го цен ме то до ло шки до при нос ис пи ти ва њу за-
јед ни ца, уз све мо гу ће ре зер ве или кри ти ке те о риј ских уоп шта ва-
ња или ста во ва пред став ни ка Чи ка шке шко ле. Не ка дру га аме рич-

9) L.M. Sho e ma ker, „Early con flicts in so cial work edu ca tion“, So cial Ser vi ce Re vi ew, 72, 1998: 
op. cit.,182. 
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ка ис тра жи ва ња ма лих гра до ва су, та ко ђе, сво је вр стан до при нос 
те о риј ско-ме то до ло шким осно ва ма со ци јал ног ра да у за јед ни ци. 

Два де се те го ди не, све до ве ли ке свет ске кри зе (1929 - 1934), 
би ле су злат не го ди не ис тра жи ва ња, укљу чу ју ћи и под руч је со ци-
јал ног ра да. Ве ли ки број ис тра жи ва ња у раз ли чи тим за јед ни ца ма 
био је по др жа ван од стра не мно гих фон да ци ја, али и ло кал них вла-
сти и са ве та за со ци јал ну за шти ту, ко ји су на ста ја ли, ка ко у САД 
та ко и у Бри та ни ји. Ме ђу тим, мно га од ових ис тра жи ва ња ни су 
по чи ва ла на те мељ ној ме то до ло ги ји, та ко да су њи хо ви ре зул та ти 
ви ше за ви си ли од кон сул та на та и њи хо вих ста во ва, не го од при-
ку пље них по да та ка10). На дру гој стра ни, со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
све ви ше су за сно ва на на ре пре зен та тив ним узор ци ма ис пи та ни-
ка или по ро ди ца, по ред ко ри шће ња мо но граф ских и би о граф ских 
ме то да и упит ни ка. Исто вре ме но, ши ре се под руч ја и про бле ми 
ис тра жи ва ња и на дру ге со ци јал не про бле ме, осим си ро ма штва. 
На су прот то ме, про стор ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду се су жа ва 
и усме ра ва пре ма апли ка тив ним ре ше њи ма ве за ним за кон крет не 
про бле ме, а по себ но за со ци јал ни рад на слу ча ју. То нај бо ље илу-
стру је сле де ћи текст у ко ме се пра ви раз ли ка из ме ђу со ци јал них и 
ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду: „Ис тра жи ва ње у со ци јал ном ра ду 
је тра га ње за тех ни ка ма ко је со ци јал ни рад ни ци ко ри сте у ба вље-
њу људ ским про бле ми ма, би ло да су ин ди ви ду ал ни или при сут ни 
у чи та вој за јед ни ци“11). 

Ве ли ка Свет ска кри за (1929-1934) по ти сну ла је ин те ре со-
ва ње за ис тра жи ва ња уоп ште. При ти сну ти ре ал ним со ци јал ним 
про бле ми ма, по себ но си ро ма штвом и ма сов ном не за по сле но шћу, 
со ци јал ни рад ни ци ак тив но су уче ство ва ли у оства ри ва њу кон-
крет них про гра ма, а они ви ђе ни ји и у кре и ра њу но вих по ли ти-
ка. Та ко су, на при мер, Ха ри Хоп кинс (Ha rry Hop kins) и Френ цис 
Пер кинс (Fran ces Per kins), пр ва же на члан Ру звел то вог ка би не та у 
функ ци ји се кре та ра за рад, уче ство ва ли у при пре ми за ко на о со ци-
јал ном  оси гу ра њу, ко је је у САД-у уве де но тек 1935. го ди не. Слич-
но ово ме, со ци јал ни рад ни ци у Ен гле ској су, као чла но ви ра зних 
ко ми те та, од бо ра, ко ми си ја и рад них гру па, уче ство ва ли у ства ра-
њу кон цеп та ко ји је ка сни је био по знат као со ци јал на по ли ти ка др-
жа ве бла го ста ња. Ово ме тре ба до да ти ма ло по зна ту чи ње ни цу да 
су, за хва љу ју ћи про гра ми ма јав них ра до ва у окви ру „Но вог пу та“ 
(New Deal), про ши ре на под руч ја со ци јал ног ра да на се о ском под-
руч ју (ru ral so cial work) и у рад ним сре ди на ма (oc cu pa ti o nal so cial 
work). Са исто риј ског, те о риј ског и ме то до ло шког аспек та ве о ма 

10) Da vid Austin,  Hi story of Re se arch in So cial Work, En cic lo pe dia of So cial Work, 19th Edi tion, 
Was hing ton, DC: NASW, 2003.

11)  Ibi dem, стр. 420.
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је зна чај но ис тра жи ва ње ко је је 1939. го ди не ини ци рао Ке бот (Ca-
bot) по зна то под на зи вом: „Кем бриџ-Са мер вил сту ди ја о мла ди ма“ 
(Cam brid ge-So mer vil le Youth Study). Сту ди ја је за свој пред мет ис-
тра жи ва ња има ла ути цај со ци јал них слу жби на ма ло лет нич ко пре-
ступ ни штво. Ово ис тра жи ва ње ин те ре сант но је због свог лон ги-
ту ди нал ног ка рак те ра (за по че то је 1939, а за вр ше но 1945. го ди не, 
док су ре зул та ти об ја вље ни тек 1951. го ди не).12) Дру гу бит ну ка-
рак те ри сти ку овог ис тра жи ва ња пред ста вља ши рок об у хват ма ло-
лет ни ка (650 укуп но), по де ље них у две гру пе: „ко ри сни ци“ услу га 
(ма ло лет ни пре ступ ни ци) и „упо ред на гру па“ (дру ги мла ди), што 
пред ста вља пр ви при мер ко ри шће ња упо ред ног ме то да у со ци јал-
ном ра ду. Нај зад, сту ди ја има ка рак тер ак ци о ног ис тра жи ва ња, јер 
је сва ки ма ло лет ник имао лич ног са ве то дав ца, не ку вр сту жи вот-
ног мен то ра, што је тре ба ло да ути че на ефи ка сност де лат но сти со-
ци јал них слу жби у за шти ти ма ло лет них пре ступ ни ка. Иако укуп ни 
ре зул та ти по ме ну тог ис тра жи ва ња ни су би ли спек та ку лар ни, оно 
је оста ло исто риј ски при мер пр вог ду го трај ног, упо ред ног и апли-
ка тив ног про јек та у со ци јал ном ра ду у за јед ни ци. 

ИСТРАЖИВАЊА ПОДСТАКНУТА РАЗВОЈЕМ 
СОЦИЈАЛНОГ РАДА  У ЗАЈЕДНИЦИ 

Су прот но уоби ча је ним ми шље њи ма о раз во ју, уво ђе њу и ко-
ри шће њу со ци јал ног ра да са по је дин цем (со ци јал ни рад на слу ча-
ју) и не што ка сни је со ци јал ног ра да са гру пом, исто риј ски по да ци 
го во ре о ства ра њу ис тра жи вач ких, кон цеп ту ал них и ис ку стве них 
осно ва со ци јал ног ра да у за јед ни ци. Пејн (Payne) твр ди да је, исто-
риј ски гле да но, со ци јал ни рад у за јед ни ци про цве тао у истим аме-
рич ким или бри тан ским уста но ва ма у ко ји ма су у XIX и ра ном XX 
ве ку по ни кли со ци јал ни рад  са по је дин цем и са гру пом. По себ но 
су би ле зна чај не уста но ве ко је су омо гу ћа ва ле сту ден ти ма из сред-
ње кла се да ра де у под руч ји ма у ко ји ма је жи ве ла рад нич ка кла са и 
у си ро ма шним ло ка ли те ти ма, па је би ло при род но да се они окре ћу 
и ра ду са за јед ни ца ма и у за јед ни ца ма.13) Мо же се за кљу чи ти да пр-
ва дра го це на те о риј ско-ме то до ло шка ис ку ства, ре ле вант на за раз-
вој со ци јал ног ра да у за јед ни ци, по ти чу из број них и ра зно вр сних 
со ци о ло шких и ан тро по ло шких ис пи ти ва ња за јед ни ца, нај че шће 
ло кал них. Ови ко ре ни дра го це ни су по себ но у ме то до ло шко-те о-
риј ском сми слу, што је ве за но и за ка рак тер си сте ма со ци јал них 

12) Ro bert L Bar ker, Mi le sto nes in the De ve lop ment of So cial Work and So cial Wel fa re, Was hing-
ton DC: NASWPRESS.

13) VI de ti: Mal colm Payne, Sa vre me na te o ri ja so ci jal nog ra da, Ba nja Lu ka, Fi lo zof ski fa kul tet, 
2001.
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слу жби или услу га у та да нај ра зви је ни јим др жа ва ма - Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма  и Ен гле ској. На и ме, по че ци ор га ни зо ва-
ног пру жа ња услу га у сфе ри за до во ља ва ња со цио-за штит них по-
тре ба гра ђа на, ве зу ју се за по ја ву ху ма ни тар них и фи лан троп ских 
удру же ња. Пр ве та кве ор га ни за ци је на ста ју у Ен гле ској и САД-у, 
обра зу ју се на те ри то ри јал ном ни воу, у ци љу пру жа ња по мо ћи ло-
кал ном ста нов ни штву. Сто га и не чу ди да су осно ве со ци јал ног ра-
да у ло кал ној за јед ни ци по ста вље не упра во на под руч ји ма ових 
зе ма ља, пре све га, у САД-у, у ко ји ма су прак тич на ис тра жи ва ња, 
од у век има ла пред ност над те о риј ским уоп шта ва њи ма. Раз во ју со-
ци јал ног ра да у за јед ни ци до при не ла је, та ко ђе, де цен тра ли зо ва на 
ор га ни за ци ја со ци јал них слу жби у Ен гле ској. На и ме, на осно ву За-
ко на о ло кал ним вла сти ма из 1929. го ди не, над ле жност со ци јал не 
и здрав стве не за шти те пре не та је на ло кал не вла сти, што је под ста-
кло раз вој со ци јал но-здрав стве них про гра ма и ис тра жи ва ња у за-
јед ни ци. Ка да је реч о аме рич ким ис ку стви ма, она су не што спе ци-
фич ни ја, јер је кључ ни мо тив за раз вој со ци јал ног ра да у за јед ни ци 
би ло од су ство ко ор ди на ци је и раз де ље ност де лат но сти раз ли чи тих 
со ци јал них, ве ћи ном, до бро твор них аген ци ја. Раз во ју со ци јал ног 
ра да у за јед ни ци зна чај но су до при не ле и пр ве сту ди је о со ци јал-
ном ра ду у ло кал ној за јед ни ци на ста ле по чет ком два де се тих и три-
де се тих го ди на про шлог ве ка (Lin de man, 1921, De vi ne, 1922, Ste-
i ner, 1930.). У њи ма се фор му ли шу пр ве де фи ни ци је со ци јал ног 
ра да у ло кал ној за јед ни ци, од ре ђу је ње гов пред мет, ци ље ви, са др-
жа ји, спе ци фич не уло ге со ци јал них рад ни ка. На ба зи те о риј ских 
рас пра ва и под при ти ском по ме ну тих прак тич них по тре ба, На ци-
о нал на кон фе рен ци ја за со ци јал ни рад САД-а, по чет ком три де се-
тих го ди на фор ми ра ви ше ис тра жи вач ких гру па, под ру ко вод ством 
Ро бер та Ле и на (Ro bert La ne). Њи хов основ ни за да так са сто јао се 
у ис пи ти ва њу мо гућ но сти при ме не и прак тич ног за сни ва ња ме то-
до ло шког прин ци па у со ци јал ном ра ду, чи ји ће се фо кус де ло ва ња 
при мар но оства ри ва ти на ло кал ном ни воу. На На ци о нал ним кон-
фе рен ци ја ма со ци јал них рад ни ка, одр жа ним то ком 1939. и 1940. 
го ди не у Њу јор ку, Ле ин је пред ста вио ре зул та те до ко јих су до шле 
ис тра жи вач ке гру пе ко ји ма је ру ко во дио. Том при ли ком под нео је 
два из ве шта ја: „По ље ор га ни за ци је за јед ни це“ (Fi eld of Com mu nity 
Or ga ni za tion)) и „Из ве штај гру пе за про у ча ва ње про це са ор га ни-
за ци је за јед ни це“ (Re port of Gro up Studying the Com mu nity Or ga ni-
za tion Pro cess) у ко ји ма се не ну де екс пли цит не де фи ни ци је, али 
се ин ду ку ју оп шти ци ље ви со ци јал ног ра да у ло кал ној за јед ни ци. 
Ле и нов из ве штај по ста вио је те ме ље со ци јал ног ра да у ло кал ној 
за јед ни ци, под ста као мно ге рас пра ве и, јед ном реч ју, пред ста вљао 
је пут за да ља ис пи ти ва ња мо гућ но сти и на чи на за ње го ву при-
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ме ну.14) Ле и но ви из ве шта ји под ста кли су на ста нак чи та вог ни за 
сту ди ја о со ци јал ном ра ду у ло кал ној за јед ни ци. Та ко Ве ин Мек 
Ми лен (Wayne Mc Mil len 1945.) при хва та и раз ра ђу је основ не Ле и-
но ве иде је, за ла жу ћи се за ус по ста вља ње ко ор ди на ци је из ме ђу раз-
ли чи тих со ци јал них слу жби, ба зи ра не на за јед нич ком пла ни ра њу 
и фи нан си ра њу. Исто вре ме но, по ја вљу је се све ви ше сту ди ја ко је 
ука зу ју да се и по ред убр за ног еко ном ског ра ста у САД-у по ве ћао 
број си ро ма шних, де при ви ра них, не за по сле них, нео бра зо ва них и 
здрав стве но не про све ће них, фи зич ки и мен тал но хен ди ке пи ра них. 
У прак тич ном сми слу не ки ру ди мен тар ни об ли ци со ци јал ног ра да 
у за јед ни ци у Ве ли кој Бри та ни ји раз ви ја ни су још то ком XIX ве ка 
у ви ду ко ор ди на ци је и усме ра ва ња со ци јал них ак тив но сти пре ма 
на се љи ма и ло кал ним за јед ни ца ма и пре ко ор га ни за ци ја и по кре-
та ко ји су ор га ни зо ва ни на прин ци пи ма до бро вољ ног удру жи ва-
ња и са мо ор га ни зо ва ња (Дру штво до бро твор них ор га ни за ци ја, 
При ја тељ ска удру же ња, по кре ти за уза јам ну за шти ту, син ди ка ти, 
ко о пе ра ти ве и сл.). Ови по кре ти и во лон тер ске ор га ни за ци је, би-
ли су усме ре ни не са мо пре ма по мо ћи по је дин ци ма, већ и пре ма 
со ци јал ним про бле ми ма у ло кал ним за јед ни ца ма, че му су на уч ну 
осно ву да ва ла већ по ме ну та ис тра жи ва ња Чар лса Бу та. Ме ђу тим, 
ка ко то при зна ју и са ми бри тан ски пи сци Па ул Хен дер сон и Де и-
вид То мас (Paul Hen der son & Da vid N. Tho mas,),15)  раз ви је не кон-
цеп ци је со ци јал ног ра да у за јед ни ци на ста ју на тлу Аме ри ке, док 
је у Бри та ни ји све до ше зде се тих го ди на до ми ни рао со ци јал ни рад 
са по је дин цем. О овом ме то до ло шком при сту пу по чи ње пр во сти-
дљи во, а по том све ви ше, да се пи ше, па по чи њу и по ку ша ји ње го-
ве при ме не у прак си.16) 

НОВИЈЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ 
У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Од по чет ка два де се тих го ди на XX ве ка у ана ли за ма и ис тра-
жи ва њи ма у со ци јал ном ра ду, као и у дру гим со ци јал ним де лат но-
сти ма, све ви ше се ко ри сте по да ци и ста ти сти ке раз ли чи тих со ци-
јал них и дру гих слу жби. Они се нај че шће упо тре бља ва ју да би се 
„ме ри ла“ ра ши ре ност и ди на ми ка со ци јал них про бле ма или пра ти-
ла струк ту рал на и дру га обе леж ја ко ри сни ка со ци јал ног ра да и со-
ци јал них слу жби. Уво ђе њем ре дов них ста ти сти ка со ци јал них слу-

14) Mal com Payne, Ibi dem.

15) Ibi dem, стр. 24

16) Ви ди де таљ ни је: 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.
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жби и ко ри сни ка услу га со ци јал ног ра да, ова сред ства се још ви ше, 
по не кад и не кри тич ки, ко ри сте у со ци јал ном ра ду. Ин те ре сант но 
је по ме ну ти да су са ме то до ло шког аспек та за ни мљи ви по ку ша ји 
ко ри шће ња по да та ка со ци јал них слу жби и уста но ва ра ди ана ли зе 
про ме на у струк ту ра ма ко ри сни ка услу га у ду жем вре мен ском пе-
ри о ду. На дру гој стра ни, у окви ру јед ног та квог ис тра жи ва ња ство-
ре на је по себ на ска ла за ме ре ње лич ног при ла го ђа ва ња ко ри сни ка 
со ци јал ног ра да и про ме на усло ва на стан ка со ци јал них про бле ма 
(Hunt & Ko gan, 1947). Не што ка сни је ство рен је и је дан ева лу а ци о-
ни упит ник за ме ре ње ре зул та та у со ци јал ном ра ду (French, 1952). 
Ва жан под сти цај раз во ју со ци јал них ис тра жи ва ња да ло је уво ђе-
ње док тор ских сту ди ја у со ци јал ном ра ду, по сле 1950-тих го ди на. 
Ра ди оства ри ва ња са рад ње из ме ђу раз ли чи тих док тор ских сту ди-
ја за со ци јал не рад ни ке фор ми ра на је и Гру па за уна пре ђе ње док-
тор ских сту ди ја со ци јал ног ра да (The Gro up for the Advan ce ment of 
Doc to ral Edu ca tion in So cial Work).17) Раз вој док тор ских сту ди ја у 
со ци јал ном ра ду дао је по ле та ис тра жи ва њи ма про ши ри ва њем њи-
хо ве са др жин ске и ме то до ло шке осно ве. Ра зно вр сност и раз ли чи-
тост су за јед нич ка обе леж ја ис тра жи ва ња на ста лих из ових по бу да, 
с тим што су она у ве ћи ни има ла ем пи риј ски ка рак тер. 

То ком пе де се тих го ди на ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду 
углав ном су ори јен ти са на пре ма де мон стра ци о ним про јек ти ма 
у ло кал ним за јед ни ца ма ве за ним за си ро ма штво, ма ло лет нич ко 
пре ступ ни штво, со ци јал не и еко ном ске дис кри ми на ци је. У со ци-
јал ним про јек ти ма то ком 1950-тих го ди на, со ци јал ни рад ни ци су 
ан га жо ва ни као њи хо ви твор ци, ру ко во ди о ци и ре а ли за то ри. Слич-
но прет ход ној фа зи ис тра жи ва ња усме ре них ка си ро ма шним и ко-
ри сни ци ма со ци јал них слу жби, и ова ис тра жи ва ња су па ти ла од 
број них те о риј ских и ме то до ло шких упро шћа ва ња и сла бо сти, па 
су и њи хо ви до ме ти у на уч ном сми слу би ли скром ни, али прак-
тич но ко ри сни. У овом пе ри о ду ство ре ни су по вољ ни ин сти ту ци-
о нал ни усло ви за по ве зи ва ње и раз ме ну ис ку ста ва ис тра жи ва ња у 
со ци јал ном ра ду у Аме ри ци, јер је фор ми ра на Ис тра жи вач ка гру-
па со ци јал ног ра да (The So cial Work Re se arch Gro up) са чи ње на од 
пред став ни ка шко ла за со ци јал ни рад и ис тра жи ва ча из ло кал них 
ис тра жи вач ких аген ци ја и пред ства ни ка фе де рал не ад ми ни стра-
ци је. Из ис ку ста ва ове гру пе по ни као је, у окви ру На ци о нал ног 
удру же ња со ци јал них рад ни ка, Са вет за ис тра жи ва ња у со ци јал-
ном ра ду (1962). Јед но ис тра жи ва ње про гра ма обра зо ва ња со ци-
јал них рад ни ка по ка за ло је да су у ве ћи ни шко ла за со ци јал не рад-
ни ке за сту пље не сле де ће обла сти: рад на слу ча ју, рад са гру пом, 

17) Sti ven E. Zim bal list, Hi sto ric The mes and Land marks in So cial Wel fa re Re se arch, Har per & 
Row, New York, 1977.
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ор га ни за ци ја за јед ни це, ад ми ни стра ци ја и ис тра жи ва ње.Иако је у 
окви ру обра зо ва ња со ци јал них рад ни ка, по себ но од уво ђе ња ма-
стер сту ди ја, по ве ћа на по тре ба за ис тра жи ва њи ма у со ци јал ном  
ра ду, обра зов не ин сти ту ци је рет ко су из во ди ле по себ на ис тра жи-
ва ња. На и ме, на ста ву из на уч но-ис тра жи вач ке обла сти нај че шће 
су др жа ли со ци о ло зи и пси хо ло зи. Они су, обич но, из ла га ли при-
сту пе и ме то де ко ри шће не у овим на у ка ма, те су ови де ло ви кур се-
ва би ли уда ље ни од оних ко ји се ти чу прак се со ци јал ног ра да. На 
дру гој стра ни, пре да ва чи и про фе со ри шко ла и од се ка за со ци јал-
ни рад уче ство ва ли су у ис тра жи вач ким про јек ти ма по је ди нач но, 
та ко да су се она ин сти ту ци о нал но спро во ди ла ван ових окви ра.18) 
По сма тра но из исто риј ског угла, за ни мљи во је по ме ну ти да се пр-
ви уџ бе ник о ис тра жи ва њи ма у со ци јал ном ра ду у ре дак ци ји По-
лан ског (Nor man Po lansky) по ја вио 1960. го ди не. Од нос пре ма овој 
обла сти по ка зу је и не ста нак Са ве та за ис тра жи ва ња у со ци јал ном 
ра ду На ци о нал ног удру же ња со ци јал них рад ни ка из 1974. го ди не. 
Исти не ра ди, тре ба по ме ну ти да је NASW по кре ну ла по се бан ча со-
пис Ис тра жи ва ње и Аб страк ти (Re se arch and Ab stracts) ра ди об ја-
вљи ва ња ре зул та та со ци јал них и ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду, 
као и њи хо вих при ка за. Ак ци о на ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду 
раз ви ја ју се све до ше зде се тих го ди на XX ве ка, ка да се ја вља ју 
за че ци ак ци о них и ком плек сни јих про је ка та у ко ји ма се по ве зу ју 
раз ли чи ти про бле ми и ин сти ту ци је. Та кав при мер пред ста вља про-
јект мо би ли за и је мла дих, ини ци ран од стра не Њу јор шког од бо ра 
за услу ге мла ди ма (New York City Youth Ser vi ce Bo ard), те о риј ски 
по ста вљен од стра не Кло вар да и Оли на 1960. го ди не, а уз уче шће 
Шко ле за со ци јал ни рад Ко лум би ја Уни вер зи те та. Ре зул та ти овог 
ис тра жи ва ња ка сни је су при ме њи ва ни у прак тич ним про јек ти ма 
На ци о нал ног ин сти ту та за мен тал но здра вље (Na ti o nal In sti tut for 
Men tal He alth-NIMH). Овај Ин сти тут осно ван, још 1949. го ди не, 
од и грао је зна чај ну уло гу у фи нан си ра њу обра зо ва ња у со ци јал ном 
ра ду, као и у по др шци про јек ти ма уна пре ђе ња мен тал ног здра вља 
у за јед ни ци (ло кал ни цен три за мен тал но здра вље), укљу чу ју ћи и 
ис тра жи ва ња. Ма ло је по зна то да је NIMH пр ви раз ви јао спе ци ја-
ли стич ке сту ди је за со ци јал ни рад у обла сти мен тал ног здра вља. 
За хва љу ју ћи кам па ња ма и кон крет ним про гра ми ма бор бе про тив 
си ро ма штва то ком 1960-тих го ди на, опа да ин те ре со ва ње за ева-
лу а ци о не и про јек те ис тра жи ва ња си ро ма штва. На дру гој стра ни, 
ин те ре со ва ње ис тра жи ва ча и прак ти ча ра окре ће се тзв. про блем 
по ро ди ца ма, ин ва ли ди ма(по себ но ма сов но ин ва ли ди зи ра ним у 
ви јет нам ском ра ту) и обо је ном и ма њин ском ста нов ни штву. У ово 

18) Kahn Al fred, „The so cial work re se arch do main in hi sto ri cal per spec ti ve: The first 100 years“,  
New di rec tion for so cial work prac ti ce re se arch, Was hing ton, (M. Po tocky-Tri pody & T. Tri-
pody), NASW Press, 1999, DC.
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вре ме мно га ис тра жи ва ња усме ра ва ју се и пре ма по ло жа ју же на, 
под ути ца јем ра ди кал них пер спек ти ва и фе ми ни стич ких по кре та. 
Иако су у со ци о ло ги ји на ста ла број на ак ци о на ис тра жи ва ња и овај 
ме то до ло шко-кон цеп ту ал ни но ви тет до био је пра во гра ђан ства, уз 
при сут но оспо ра ва ња и кри ти ке кра јем ше зде се тих го ди на, она ни-
су при хва ће на од стра не  ис тра жи ва ча у со ци јал ном ра ду. Ово је 
тим чуд ни је јер је овај тип ис тра жи ва ња сво јим ци ље ви ма, при-
ци пи ма и ме то ди ма био ве о ма бли зак со ци јал ном ра ду. Па ра док-
сал на је чи ње ни ца да су усло ви за ствар ни раз вој со ци јал ног ра да 
у за јед ни ци и ис тра жи ва ња ве за них за овај при ступ ство ре ни тек 
се дам де се тих го ди на, ка да су због не за до вољ ства ко ор ди на ци јом 
со ци јал них и здрав стве них слу жби у за јед ни ца ма и до ми ни ра ју-
ћим по ло жа јем здрав стве них над со ци јал ним ра ди ци ма, ло кал не 
слу жбе со ци јал не за шти те у Ен гле ској из дво је не као по себ не. За-
кон о ло кал ним со ци јал ним слу жба ма из 1970. го ди не на стао је на 
су ге сти је пар ла мен тар не гру пе на чи јем че лу је био Си бом Ро вен-
три (Se e bohm Ro wen tree). Из ве штај ове пар ла мен тар не гру пе дао 
је зна чај не под сти ца је раз во ју со ци јал ног ра да и ис тра жи ва њи ма 
у за јед ни ци, иако ни је ра до при хва ћен од стра не тра ди ци о нал них 
со ци јал них рад ни ка. Се дам де се тих го ди на XX ве ка бу ја ју кри тич-
ки при сту пи со ци јал ној по ли ти ци и со ци јал ном  ра ду, с тим  што 
су мно ги од њих иде о ло шки обо је ни и, са мим тим, ли ми ти ра ни у 
сво јим до ме ти ма.19) Кри тич ки усме ре ни со ци јал ни рад ни ци по кре-
ћу број не кам па ње ве за не за со ци јал но нај у гро же ни је, ма њин ске, 
пот чи ње не и екс пло а ти са не ску пи не и гру пе, по ред по кре та ња ча-
со пи са, гру па и сту ди ја. Нај број ни ја ис тра жи ва ња по те кла су из 
фе ми ни стич ких по кре та и ор га ни за ци ја и по кре та за еман ци па-
ци ју Цр на ца и дру гих обо је них ску пи на. На дру гој стра ни, пр ве 
пе тро леј ске кри зе под ста кле су ин те ре со ва ње за по ло жај тзв. но-
вих си ро ма шних, по чет ком се дам де се тих го ди на. По тре ба за „уво-
ђе њем ре да“ и ко ор ди на ци јом до ве ла је до фор ми ра ња Са ве та за 
обра зо ва ње у со ци јал ном ра ду (Co un cil of So cial Work Edu ca tion), 
1974. го ди не, у САД-у, чи ји је је дан од ци ље ва био уво ђе ње и раз-
вој стан дар да у овом сег мен ту обра зо ва ња, с тим што је у овим 
про гра ми ма ве ли ки зна чај при да ван и на уч но-ис тра жи вач ком ра ду.

То ком 1980-тих и 1990-тих го ди на под јед на ко у Аме ри ци и 
у Ен глескј сла би ин те ре со ва ње за ис тра жи ва ња због нео ли бе ра-
ли стич ког мо де ла со ци јал не по ли ти ке и про це са при ва ти за ци је. У 
овом пе ри о ду зна чај но се раз ви ја ју ци вил ни сек тор и не вла ди не 
ор га ни за ци је. Шта ви ше, и са ми угро же ни, со ци јал ни рад ни ци се 
ме ђу соб но ви ше удру жу ју и са ра ђу ју са срод ним про фе си ја ма. Не-
вла ди не ор га ни за ци је, по себ но оне за људ ска пра ва, су по себ но ак-

19)  Mi lo sa vlje vić Mi lo sav, Osno ve na u ke so ci jal nog ra da. Ba nja Lu ka, Fi lo zof ski fa kul tet, 2009.
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тив не, што укљу чу је и раз ли чи те ана ли зе и ис тра жи ва ња нај у гро-
же ни јих дру штве них сло је ва и гру па. У ме то до ло шком сми слу ова 
ис тра жи ва ња и ана ли зе па те од не до след но сти и не до стат ка објек-
тив них, ре пре зен та тив них и про ве ре них по да та ка. Она че сто ко ри-
сте зва нич не ста ти сти ке, ко је, са ме по се би, че сто за ма гљу ју пра ву 
сли ку и про бле ме на ко је се од но се. Ме ђу тим, ја вља ју се и по зи-
тив на ис ку ства и но ва прак са ин тер ди сци пли нар них и упо ред них 
ис тра жи ва ња. Из ве сно је ме ђу тим, да не ста ју лон ги ту ди нал на, ре-
пре зен та тив на и си сте мат ска ис тра жи ва ња, не са мо у со ци јал ном 
ра ду. Све су че шћа ис пи ти ва ња на ма лом узор ку и апли ка тив на по 
свом ка рак те ру, док су по вре ме на упо ред на ис тра жи ва ња по сле ди-
ца ин те ре со ва ња не ких над на ци о нал них ин сти ту ци ја. Спе ци ја ли-
за ци је за ис тра жи ва ња ка рак те ри шу раз вој на у ке со ци јал ног ра да 
у по след њој де це ни ји XX ве ка, та ко да је, на при мер, 1994. го ди не 
фор ми ра но Ме ђу на род но про фе си о нал но дру штво за со ци јал ни 
рад и ис тра жи ва ње (So ci ety of So cial Work and Re se arch), ко је об-
у хва та со ци јал не рад ни ке, про фе со ре фа кул те та, спе ци ја ли зан те и 
док то ран те. Циљ овог удру же ња је уна пре ђе ње со ци јал ног ра да и 
ис тра жи ва ња и про мо ци ја ових де лат но сти. На ци о нал ни ин сти тут 
за мен тал но здра вље фи нан си рао је де лат ност осам раз вој них ис-
тра жи вач ких цен та ра у со ци јал ном ра ду у окви ру шко ла за со ци-
јал ни рад, то ком де ве де се тих го ди на. У то вре ме пет на ци о нал них 
асо ци ја ци ја со ци јал них рад ни ка и обра зов них ин сти ту ци ја у со ци-
јал ном ра ду фор ми ра ло је Ин сти тут за уна пре ђе ње ис тра жи ва ња 
у со ци јал ном ра ду. По че та ком XXI ве ка за па жа ју се од ре ђе не тен-
ден ци је у ис тра жи вач ком со ци јал ном ра ду. Пр ва чи ње ни ца ти че се 
ши ро ког ди ја па зо на пред ме та и про бле ма ис тра жи ва ња. По сто ји 
те жња по ве зи ва ња са дру гим ис тра жи вач ким обла сти ма, по себ но 
са со ци о ло ги јом, пси хо ло ги јом, исто ри јом, пра вом, пе да го ги јом 
итд. У ис тра жи ва њи ма се ко ри сте ра зно вр сне ме то де, тех ни ке и 
ис тра жи вач ки по ступ ци, али су из о ста ли те о риј ски и ме то до ло шки 
стан дар ди, та ко да су ре зул та ти мно гих ис тра жи ва ња ди ску та бил-
ни. Ути цај по смо дер ни стич ких иде ја још ви ше је угро зио ре пре-
зен та тив ност и по у зда ност ис тра жи ва ња, уоп ште, и у со ци јал ном 
ра ду, на ро чи то. Уоч љи ва је, та ко ђе, по де ље ност из ме ђу те о риј ских 
и ем пи риј ских ис тра жи ва ња, уз ве ћу за сту пље ност ових по то њих. 
По зи тив на је чи ње ни ца што се ши ри ин сти ту ци о нал на ба за ис тра-
жи ва ња, по што се она не од ви ја ју је ди но пре ко ис тра жи вач ких и 
обра зов них ин сти ту ци ја, што је ду го би ла прак са, већ се спро во де 
и од стра не те рен ских ин сти ту ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја. Ис-
ку ства по ка зу ју, та ко ђе, да се со ци јал на и ис тра жи ва ња у со ци јал-
ном ра ду не ко ри сте зна чај но у де фи ни са њу со ци јал не по ли ти ке, 
сем на ло кал ним ни во и ма, као што је би ло при ме ра у про шло сти. 
Иако у мно гим слу ча је ви ма, укљу чу ју ћи САД и Ен гле ску со ци јал-
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на и ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду нај че шће фи нан си ра др жа ва 
пре ко спе ци ја ли зо ва них ин сти ту та, са ве та и ко ми си ја, уз ин си сти-
ра ње на ин тер ди сци пли нар но сти, ком плек сним те ма ма и раз ви-
је ној ме то до ло ги ји, још увек до ми ни ра ју ем пи риј ска и кван ти та-
тив на ис тра жи ван ња, ева лу а ци о не и раз вој не сту ди је. У раз во ју и 
ру ко во ђе њу со ци јал ним ис тра жи ва њи ма, из ра ди ис тра жи вач ких 
про је ка та, из бо ру ме то до ло ги је и од ре ђи ва њу ис тра жи вач ких про-
це ду ра и по сту па ка, укљу чу ју ћи и ком пју те ри зо ва не кван ти та тив-
не и ква ли та тив не ана ли зе, нај че шће до ми ни ра ју ис тра жи ва чи из 
дру гих обла сти, а ве о ма рет ко, из со ци јал ног ра да.20) На кра ју ра да 
по ста вља се пи та ње шта је са ис тра жи ва њи ма у со ци јал ном ра ду и 
дру гим со ци јал ним ис тра жи ва њи ма у Ср би ји. Пр во, очи глед но је 
да су ма ло број на ем пи риј ска ис тра жи ва ња углав ном праг ма тич ки 
усло вље на (на при мер, о су пер ви зи ји у со ци јал ном ра ду, о стан дар-
ди ма струч ног ра да о спе ци фич ним уло га ма со ци јал ног ра да у од-
но су на не ку со ци јал ну по ја ву, про блем или ску пи ну). Дру го, не ма 
те о риј ских ис тра жи ва ња, иако су већ об ја вље ни и не ки уџ бе ни ци 
са пре тен зи ја ма да де фи ни шу те о риј ске и ме то до ло шке осно ве на-
у ке со ци јал ног ра да.21) Тре ће, иако из гле да да је ус по ста вље на ин-
сти ту ци о нал на осно ва ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду осни ва њем 
По кра јин ског и Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту али се 
са мо де ли мич но фи на си ра ју ис тра жи ва ња, а ви ше не ке дру ге де-
лат но сти од зна ча ја за уна пре ђи ва ње со ци јал не за шти те. На жа лост, 
по ље ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду пре пу ште но је ен ту зи ја зму, 
упор но сти и мо ти ва ци ји по је ди на ца, што је му ко тр пан и ко мли ко-
ван по сао, што ни је је ди но слу чај у Ср би ји. Че твр то, ле ти мич на 
ана ли за об ја вљи ва них ре зул та та ис тра жи ва ња ре ле вант них за со-
ци јал ни рад ука зу је на то да су у њи ма за сту пље на, ка ко би Пејн 
ре као, „ис тра жи ва ња за со ци јал ни рад“ и о „ки јен то вом све ту“ не-
го „ис тра жи ва ња о со ци јал ном ра ду.“22) По тре ба за прак тич ним ис-
ку стви ма је део ута ли тар не при ро де со ци јал ног ра да, али још ви ше 
од ра жа ва не раз ви је ност те о риј ске осно ве на у ке со ци јал ног ра да. С 
дру ге стра не, за хва љу ју ћи праг ма тич ним по тре ба ма, ис тра жи вач ка 
прак са у овим под руч ји ма оп те ре ће ни ја је пар ци јал но шћу и ем пи-
ри ци змом не го у би ло ко јој дру гој обла сти дру штве них ис тра жи-
ва ња. Ме ђу тим, као што не по сто је чи ста и при ме ње на на у ка, та ко 
ни ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду не мо гу да ти до бре ре зул та те 
без ба зич них (те о риј ских) и те о риј ски уте ме ље них ем пи риј ских и 
апли ка тив них ис тра жи ва ња. На жа лост, ова квих ис тра жи ва ња је за 

20) Payne, Ibid., op.cit., 31

21) На при мер, Пте рич ко вић Ми лан, Те о ри ја со ци јал ног ра да, Со ци јал на Ми сао, Бе о град, 
2006. 

22)  Ми ло са вље вић Ми ло сав, Ibi dem
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са да би ло ма ло. Ви дљи ва је тен ден ци ја да се мо де ли, кон цеп ци је 
и про јек ти со ци јал ног ра да гра де на ис ку стви ма дру гих на у ка и 
дру штве них сре ди на. Још је че шћа си ту а ци ја да се прак са у овим 
обла сти ма од ви ја по инер ци ји не ких праг ма тич них, по ли тич ких, 
иде о ло шких, со ци јал них или дру гих мо ти ва, а да се ис тра жи ва-
ња и те о риј ски рад оства ру ју на по себ ном ко ло се ку. За хва љу ју ћи 
то ме, до га ђа се да те о ре ти ча ри ре ша ва ју или се ба ве про бле ми ма 
ко ји су ире ле вант ни за прак су, док прак са иде сво јим то ком без 
са зна ња о то ме ко ли ки су и ка кви ефек ти оно га што се пред у зи ма.

За раз ли ку од оних ко ји сма тра ју да на у ка со ци јал ног ра да 
тре ба да се ко ри сти соп стве ном „на уч ном апа ра ту ром“, ми сли мо 
да је ре ал ни је и ра ци о нал ни је да се она не од ри че нео п ход ног осла-
ња ња на раз ви је ни је на уч не ди сци пли не, али и да се не ли ша ва 
ре ле вант них на уч них до стиг ну ћа у свим њи хо вим са др жа ји ма и 
ди мен зи ја ма, без об зи ра на то у чи јем су окри љу на ста ла. Ово на-
ро чи то ва жи за упо тре бу оп ште ме то до ло ги је на у ка и по себ но дру-
штве них на у ка, као и за ме то де и дру га до стиг ну ћа со ци о ло ги је, 
ан тро по ло ги је и по ли тич ке на у ке. Оног мо мен та ка да се со ци јал ни 
рад у пот пу но сти кон сти ту и ше као на у ка, у по гле ду сво јих те о риј-
ских и ме то до ло шких осо бе но сти и бо гат ства на уч них са зна ња и 
до стиг ну ћа, та вр ста ве за но сти не ће би ти нео п ход на.

Но, чак и у тој си ту а ци ји на у ка со ци јал ног ра да ће мо ра ти да 
ус пот ста вља ве зе са дру гим дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка-
ма, не угро жа ва ју ћи сво ју по себ ност.

Milosav V. Milosavljevic

THE TRADITION OF SOCIAL WORK RESEARCH

Summary 
This pa per sum ma ri zes the re se arch he ri ta ge of so cial work and 

so cial wor kers as a ba sis for esta blis hing the sci en ce of so cial work. 
Just typi cal exam ples and ex pe ri en ces are se lec ted in the stre ams of 
re se arch in so cial work. The aut hor cri ti cally pre sents the in flu en ces of 
so cial re se arch on the prac ti ce and sci en ce of so cial work. The exam-
ples of the first tests re a li zed by Ja ne Ad dams and Mary Ric hmond are 
sho wed, as well as con nec ti ons bet we en con sti tu tion of the pro fes sion 
of so cial wor kers and so cial work re se arch.

The aut hor al so po ints at a pa ral lel pro cess of the com mu nity 
so cial work de ve lop ment and re se arch on and in lo cal com mu ni ti es, 
alt ho ugh the se pro ces ses of ten went along or wit ho ut di rect con nec-
tion. At the sa me ti me, it is al so sho wed the in flu en ce of so cial con di ti-
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ons and chan ging con cepts of eco no mic and so cial po licy re se arch on 
trends in so cial work re se arch.

At the end of the pa per di scus ses re se arch ten den ci es and con tra-
dic ti ons of re se arch in so cial work at the be gin ning of the twenty-first 
cen tury.
Key words: so cial work, so cial wor ker, so cial re se arch, so cial work re se arch, 

pi o ne er in so cial work re se arch, sci en ce of so cial work. 
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Resume
Alt ho ugh the ro ots of so cial ac ti vi ti es da te back to the first or ga-

ni zed so ci e ti es, so cial work as a so cial and pro fes si o nal ac ti vity do not 
ha ve long tra di tion. This sta te ment is par ti cu larly true for sci en ce of 
so cial work that is still in the sta ge of de ve lop ment and the con sti tu tion. 
Ho we ver, as the ex pe ri en ce and prac ti ce of de ve lo ped so cial and hu man 
ac ti vi ti es and pro fes si ons in flu en ced the de ve lop ment of ex pe ri en ti al 
and prac ti cal fo un da ti ons of so cial work, so nu me ro us sci en ces cre a-
ted the o re ti cal, met ho do lo gi cal and em pi ri cal ba sis of sci en ce of so cial 
work. This pa per pre sents a con tri bu tion of so cial wor kers to the im pro-
ve ment of so cial re se ar ches and cor rec tion inju sti ce to ward re se ar chers 
clo se to so cial work who se con tri bu ti ons are lar gely ig no red or gro u ped 
in so me ot her are as of so cial re se arch. 

The analysis shows that re se arch in so cial work ha ve been de-
ve lo ped in pa ral lel with its prac ti cal and pro fes si o nal esta blis hment, 
to which in par ti cu lar con tri bu ted the pi o ne ers in de ve lop ment of edu-
ca tion and se ri o us re se arch and, abo ve all, a hu ma ni sti cally en ga ged, 
Mary Ric hmond and Ja ne Ad dams.

At the be gin ning of the twen ti eth cen tury re se arch in the so cial 
work are car ried out thro ugh the ac ti vity as so ci a ted with the ac ti vi ti-
es of vo lun tary and cha ri ta ble or ga ni za ti ons and fo un da ti ons, among 
which the Rus sell Fo un da tion is sin gled out. So me ti me la ter, so cial re-
se arch re la ted to so cial work are do ne wit hin the hig her edu ca tion in sti-
tu ti ons, among which the so ci o lo gists of Chi ca go School we re in front 
in the the o re ti cal, met ho do lo gi cal and prac ti cal mat ter.Re se ar ches do ne 
by so cial wor kers are ma inly di rec ted to ward spe ci fic pro blems, whi-
le the the o re ti cal re se ar ches are “left” to so ci o logy and ot her di sci pli-
nes. Ho we ver, the se re se ar ches we re con tri bu ting to the im pro ve ment 
of prac ti ces, and even to chan ges in so cial le gi sla tion. Such re se ar ches 
in clu des: exa mi nig the stan dards of wor king men’s fa mi li es by Ro bert 
Co it Cha pin; long-term exa mi na ti on of the po si tion of wor kers in the 
steel mills and the ir ne ig hbor ho ods un der the di rec tion of Paul Kel logg; 
exa mi na ti on of so cial pro ces ses and re la ti on ships in lo cal com mu ni ti es 
(small and me di um-si zed ci ti es and so on) with strong ac tion ap pro ach; 
exa mi nig the slums, ado le scent and po or fa mi li es and com mu ni ti es, etc.
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Ma jor world cri sis, war and post-war re con struc tion hig hlig hted 
the sur vi val, sup port to vul ne ra ble gro ups and prac ti cal re con struc tion 
pro jects whi le re se ar ches we re ig no red not only in the fi eld of so cial 
work. The in te rest in re se arch in so cial work was re ne wed in the fif ti es, 
along with the cre a tion of an in sti tu ti o nal fra me work thro ugh re se arch 
in sti tu ti ons, net wor king and in vol ve ment in the fra me work of na ti o nal 
and in ter na ti o nal as so ci a ti ons ac ti vi ti es of so cial wor kers. 

The first cri sis of the se ven ti es and the neo-li be ral con cep tion of 
so cial po licy again re du ced the sup port of so cial re se ar ches, in clu ding 
tho se in so cial work. Ap pli ca ti ve, spe ci a li zed and small-sca le re se arch 
we re do mi na ted. The re se arch on and in so cial work in Ser bia we re en-
co u ra ged by the esta blis hment of cen ters for so cial work from the half 
of the fif ti es and in sti tu ti ons for mo ni to ring the so cial pro blems (in sti-
tu tes and re se arch in sti tu tes). Alt hught they we re not nu me ro us, the se 
re se ar ches had do mi nantly em pi ri cal cha rac ter, so that the ir num ber did 
not con tri bu te to the qu a lity of re sults. Even when they we re fi nan ced 
by sta te or pa ra-sta te agen ci es and funds,  the ir ac tual ap pli ca bi lity had 
not re ac hed full ex pres si on. 

At the end it can be con clu ded that the esta blis hed tra di tion of 
re se arch in so cial work, for mo re than a cen tury, can ser ve as a mo ti va-
tion and in cen ti ve for fu tu re re se arch, espe ci ally for tho se ones de a ling 
with the es sen ce of so cial work and the the o re ti cal and met ho do lo gi cal 
fo un da ti ons of sci en ce of so cial work. 

* Овај рад је примљен 15. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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Сажетак
На ни воу ЕУ не по сто ји је дин стве на по ли ти ка из обла сти 

со ци јал не за шти те. Са гла сно прин ци пу суп си ди јар но сти др жа ве 
чла ни це су ве ре но ре гу ли шу ову област. Из тих раз ло га, по сто је 
кон цеп ту ал не и са др жин ске раз ли ке ме ђу европ ским др жа ва ма у 
за ви сно сти од тра ди ци је и исто риј ских окол но сти.

По след њих де се так го ди на у Ср би ји се ин те зив но спро во ди 
ре фор ма си сте ма со ци јал не за шти те. До нет је но ви За кон и ве ћи 
број под за кон ских ака та у ци љу ства ра ња ефи ка сни јег и ефек тив-
ни јег си сте ма, при ла го ђе ног европ ским на че ли ма, иде ја ма со ци-
јал не прав де, али и тр жи шним усло ви ма при вре ђи ва ња.

У овом ра ду се при ка зу ју и ана ли зи ра ју основ не ка рак те-
ри сти ке си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји, Ве ли кој Бри та ни ји, 
Швед ској, Не мач кој, Шпа ни ји и Че шкој, као ти пич ним пред став-
ни ци ма гло бал них мо де ла (ли бе рал ни, со ци јал де мо крат ски, кор-
по ра тив ни, ме ди те ран ски и ис точ но е вроп ски).  

Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да је си стем со ци јал не за шти те у 
Ср би ји по сво јим ка рак те ри сти ка ма нај бли жи ис точ но е вроп ском, 
при че му са др жи и ре ше ња ко ја су при сут на у дру гим мо де ли ма.
Кључ не ре чи:  Ср би ја, Европ ска Уни ја, со ци јал на за шти та, мо де ли со ци-

јал не за шти те, услу ге со ци јал не за шти те, цен тра ли за ци ја, 
де цен тра ли за ци ја 

* ван ред ни про фе сор Фа кул тетa по ли тич ких на у ка, Уни вер зи те та у Бе о гра ду
**  Текст је настајао у оквиру пројеката „Родна равноправност и култура грађанског 

статуса: историјска и теоријска утемељеност у Србији (број 47021) и „Криминал у 
Србији феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције“ (број 47011), 
које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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1.ОСНОВНИМОДЕЛИСИСТЕМА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

На ни воу ЕУ не по сто ји је дин стве на по ли ти ка из обла сти со-
ци јал не за шти те, већ са мо огра ни че на ре гу ла ци ја из до ме на рад-
них од но са (за шти та на рад ном ме сту, за бра на дис кри ми на ци је 
и слич но). По чев ши од Рим ског уго во ра, по ми њу се  мо гућ но сти 
хар мо ни за ци је на ци о нал них за ко но дав ста ва, до ко је ни је до шло 
јер је ви ше зе ма ља на ста но ви шту да би, услед спе ци фич них окол-
но сти и исто риј ских тра ди ци ја, др жа ве чла ни це и да ље тре ба ло 
са мо стал но да уре ђу ју под руч је со ци јал не за шти те1). 

Усво је на је Со ци јал на по ве ља, тј. По ве ља о основ ним со ци-
јал ним пра ви ма, али је Ма стрихтским уго во ром и уста но вља ва њем 
прин ци па суп си ди јар но сти, по ста вље на чвр ста гра ни ца ши ре њу 
ком пен тен ци ја Уни је. По овом прин ци пу, упра вља ње од ре ђе ним 
под руч јем по ве ра ва се нај ни жем ни воу ор га ни за ци је, у овом слу ча-
ју на ци о нал ном, а не Европ ском. Је ди ни за јед нич ки име ни тељ по 
пи та њу со ци јал не по ли ти ке и со ци јал не за шти те је тзв. отво ре ни 
ме тод ко ор ди на ци је. Са сто ји се у то ме што по ли тич ка те ла ЕУ де-
фи ни шу гло бал не ци ље ве као што су: по ве ћа ње сто пе за по сле но-
сти, сма ње ње си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти2). На осно ву 
ових и слич них ци ље ва, Бри сел фор му ли ше кван ти та тив не ин ди-
ка то ре за њи хо во пра ће ње. По том се на две го ди не вр ши пре гле ди 
ста ња свих зе ма ља чла ни ца, уз ана ли зу раз ло га евен ту ал них од сту-
па ња, али без зна чај ни јих ути ца ја на прак тич ном ни воу. 

Ова кав при ступ је до при нео да се у ЕУ из два ја пет раз ли чи-
тих мо де ла со ци јал не по ли ти ке3). 

1.1.Либералнимодел

При ме њу је се у окви ру ан гло сак сон ског го вор ног под руч ја 
(Ен гле ска, Ир ска, Шкот ска, Велс ). Ба зи ра се ис ти ца њу лич не од го-
вор но сти за ква ли тет вла сти тог жи во та. У окви ру овог мо де ла при-

1) Ми ро слав Бр кић, „Де цен тра ли за ци ја си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји: из ме ђу же-
ље ног и мо гу ћег“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр1/2012, стр. 273-289

2) Di rec to ra te a Ge ne ral for In ter na ti o nal Po licy, TheLisbonStraegies2000-2010, Euro pean 
Par li a ment, Brus sels 

3) Go sta Esping An der sen, The Three Worlds of Wel fa re Ca pi ta lism, NJ: Prin ce ton Uni ver sity 
Press, 1999, str. 145-162.
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сут но је огра ни че но ко лек тив но обез бе ђе ње со ци јал не си гур но сти, 
а со ци јал на за шти та је до ступ на гра ђа ни ма ко ји ни су у ста њу да на 
дру ги на чин за до во ље сво је по тре бе. Ни во па три ци па ци је у ко ри-
шће њу со ци јал них услу га, уса гла ша ва се са имо вин ским ста њем 
ко ри сни ка. Др жа ва од ре ђу је стан дар де, а про фит не и не про фит-
не ор га ни за ци је функ ци о ни шу на тр жи шту, где ко ри сни ци би ра ју 
услу ге ко је су им по треб не. Кад је реч о рад но спо соб ним ко ри сни-
ци ма нов ча них по моћ, ли бе рал ни мо дел ка рак те ри шу тзв. workfare 
про гра ми („за ра ди за по моћ“). Са сто је се у то ме што се ко ри сни ци 
упу ћу ју на јав не ра до ве или дру ге об ли ке дру штве но ко ри сног ан-
га жма на, на ко ји ма мо гу да оства ре ве ће при хо де од из но са со ци-
јал не по мо ћи. Уко ли ко по ну ду од би ју, гу бе и пра во на со ци јал не 
пре ста ци је.

1.2.Социјалдемократскимодел

Ка рак те ри сти чан је за Скан ди нав ске зе мље (Швед ска, Нор-
ве шка, Дан ска и Фин ска). Основ ни циљ је сма ње ње раз ли ка у до-
хот ку. Со ци јал ни си сте му су уни вер за ли стич ки, омо гу ћа ва ју свим 
гра ђа ни ма пра ва на обез бе ђе ње од по сле ди ца еко ном ских и со ци-
јал них ри зи ка, ко ји се ума њу ју или не у тра ли шу пре вас ход но пу тем 
услу га, а ма ње кроз нов ча не тран сфе ре. Јав ни сек тор има до ми ни-
ра ју ћу уло гу, при че му је по др жан од тре ћег сек то ра у по бољ ша-
њу ефи ка сно сти услу га. На ро чи та па жња се по све ћу је про гра ми ма 
де чи је за шти те и бри ге о по ро ди ци.

1.3.Корпоративистичкимодел

При ме њу је се у Не мач кој, Фран цу ској, Аустри ји, Хо лан ди ји 
и Бел ги ји. Син ди ка ти и удру же ња по сло да ва ца игра ју ва жну уло-
гу у кре и ра њу рад ног за ко но дав тсва, за шти те на ра ду, оси гу ра ња 
за слу чај не за по сле но сти. Ве за из ме ђу до при но са и бе не фи ци ја, 
из ра же ни ја је не го код дру гих мо де ла. Јав ни и при ват ни сек тор са-
ра ђу ју на при ци пи ма парт нер ства: не про фит не ор га ни за ци је пру-
жа ју со ци јал не услу ге уз фи нан сиј ску по моћ ло кал них вла да, док 
др жа ва пот пи су је уго во ре са при ват ним пру жа о ци ма. 

1.4.Медитеранскимодел

Раз ви јен је у Ита ли ји, Шпа ни ји, Пор ту га лу и Грч кој. По ред 
сна жне уло ге др жа ве, под сти че се осло нац на по ро дич не и ро ђач ке 
гру пе. Тра ди ци о нал ни обра сци по на ша ња и сна жан ути цај пра во-
сла вља и ка то ли ци зма до при но се по ро дич ној со ли дар но сти и ши-
ре њу мре жа услу га у за јед ни ци.    
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1.5.Источноевропскимодел

Бив ше со ци ја ли стич ке др жа ве чи не по себ ну ис точ но е вроп-
ску гру пу. Иако ме ђу њи ма по сто је раз ли ке, ја вља ју се и зна чај не 
слич но сти: кор по ра ти ви зам и ега ли та ри зам, ре ди стри бу тив на ор-
јен та ци ја, сна жно при су ство цен трал них ни воа вла сти, ве ће при-
су ство ре зи ден ци јал ног сме шта ја у од но су на “ста ре” чла ни це 
ЕУ. Услед ути ца ја еко ном ске кри зе и ли бе рал ног мо де ла и у овим 
зе мља ма све су при сут ни ји зах те ви за ре ду ко ва њем уло ге др жа ве 
и под сти ца њем лич не/по ро дич не од го вор но сти. При ме ра ра ди, у 
Бу гар ској се од ро ди те ља зах те ва све ши ре уче шће у обез бе ђи ва-
њу де чи је за шти те, ка ко у сми слу фи нан си ра ња, та ко и про во ђе ња 
вре ме на са де те том4) У ис точ но е вроп ским, слич но ме ди те ран ским 
зе мља ма, при су тан је сна жан ути цај по ро дич не и ро ђач ке со ли дар-
но сти, ко ји се све ви ше гу би у тран зи ци о ном пе ри о ду. Ову си ту а-
ци ју Ко ла рич на зи ва „ме то до ло шком ба ри је ром“, ста њем у ко јем је 
ути цај др жа ве у обез бе ђи ва њу со ци јал не за шти те још увек до ми-
нан тан, али не и до во љан, док се не ка да зна чај на уло га по ро ди це и 
не фор мал них гру па гу би у при ла го ђа ва њи ма но во на ста лим тр жи-
шним усло ви ма, при ва ти за ци ји, не си гур но сти за по сле ња5). Тра ди-
ци о нал ни об ли ци су сед ске и уза јам не по мо ћи по ла ко од у ми ру, док 
др жа ва ви ше ни је у мо гућ но сти да сво јом сна жном ине тр ве ци о ни-
стич ком по ли ти ком ути че на со ци јал ну си гур ност гра ђа на. 

У на ред ном де лу при ка за ће се основ не ка рак те ри сти ке си-
сте ма со ци јал не за шти те у зе мља ма ти пич ним пред став ни ци ма на-
ве де них мо де ла.    

2.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУВЕЛИКОЈБРИТАНИЈИ

За Ве ли ку Бри та ни ју ка рак те ри стич на је де ко цен тра ци ја као 
об лик де цен тра ли за ци је. У нај ши рем сми слу де цен тра ли за ци је се 
де фи ни ше као про цес пре но ше ња по је ди них функ ци ја са на ци о-
нал ног на ни же ни вое др жав не ор га ни за ци је, али и на дру ге, не-
др жав не ин сти ту ци је и ак те ре6). Де ко цен тра ци ја је об лик де цен-
тра ли за ци је у ко јем се пра ва, на чин ор га ни за ци је, фи нан сиј ска 

4) Vic tor A. Pel stoff, A De moc ra tic Ar chi tec tu re for the Wel fa re Sta te. Lon don: Taylor and Fran-
cis Pu blis her, 2008.

5) Zin ka Ko la rič, “Third Sec tor Or ga ni sa ti ons in the Chan ging Wel fa re Systems of Cen tral and 
Eastern Euore paen Co un ti res”,  Teorija inpraksa,Fa kul te te za dru zbe ne ve de, br 3/2009, 
str.226

6) Гор да на Мат ко о вић,  ДецентрализацијасоцијалнезаштитеуСрбији,Цен тар за ли бе-
рал но де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2006. стр. 8



МирославЉ.Бркић Карактеристикесистемасоцијалне...

37

сред ства утвр ђу ју и обез бе ђу ју на цен тал ном, а пре но се на не по-
сред ну ре а ли за ци ју на ло кал ном ни воу.7)

Ка рак те ри сти ка си сте ма Ве ли ке Бри та ни је је да за ко ни да ју 
смер ни це, док је чи та ва област де таљ но де фи ни са на под за кон ским 
ак ти ма.

На ни воу ми ни стар ства утвр ђу ју се основ ни стан дар ди услу-
га, ко је сва ки пру жа лац мо ра да обез бе ди. Пу тем сна жних ре гу-
ла тор них ме ха ни за ма, пре све га ин спек циј ске кон тро ле, пра ти се 
ква ли тет пру же них услу га8). Обез бе ђе ње ди рект них услу га у над-
ле жно сти је ло кал них са мо у пра ва. Основ ни из во ри при хо да су ло-
кал ни по ре зи на имо ви ну, до та ци је од цен трал не вла сти и пар ти-
ци па ци ја ко ри сни ка. Око три че твр ти не ло кал них при хо да до ла зи 
од цен трал не вла сти. 

На ро чи то је зна чај на уло га Ло кал них са ве та, мул ти ре сор ски 
ор га ни зо ва них, у пла ни ра њу раз во ја си сте ма со ци јал не за шти те. У 
Ен гле ској их има 150 и њи хо ви основ ни за да ци са сто је се у: 

– иден ти фи ко ва њу по тре ба гра ђа на ло кал не за јед ни це, 
пла ни ра њу и раз во ју не до ста ју ћих услу га; 

– ку по ви ни услу га од ли цен ци ра них пру жа о ца из раз ли-
чи тих сек то ра (др жав ни, при ват ни, не про фит ни) 

– ра ци о нал ном ко ри шће њу фи нан сиј ских и дру гих ре сур-
са, кроз ус по ста вља ње ме ђу си стем ске ко ор ди на ци је и 
парт нер ства. 

Услу ге со ци јал не за шти те се углав ном обез бе ђу ју из ван др-
жав ног сек то ра. Не про фит ни сек тор обез бе ђу је око 85% услу га ин-
сти ту ци у о нал не за шти те и 64% по мо ћи и не ге у ку ћи.9) 

Ко ри сни ци со ци јал них услу га пла ћа ју део или це ло куп-
ну це ну у за ви сно сти од фи нан сиј ског ста ња. Ме ђу тим, основ ни 
прин цип је да се пр во за до во ље по тре бе, па тек он да утвр ди ни во 
пар ти ци па ци је. У том сми слу, услу ге су ауто мат ски до ступ не и тек 
на кон по чет ка ко ри шће ња утвр ђу је се да ли се и ко ли ко пла ћа ју.  

Основ на ка рак те ри сти ка си сте ма со ци јал не за шти те у Ве ли-
кој Бри та ни ји је да се ре гу ла тор ни ме ха ни зми утвр ђу ју на ни воу 
цен трал не вла сти (стан дар ди, ли цен ци ра ње, ин спек ци ја), а да је 

7) Ми ро слав Бр кић, „Де цен тра ли за ци ја си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји: из ме ђу же-
ље ног и мо гу ћег“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 1/2012, стр.273.

8) Mar ga ret Mo o die, “En gland: So cial Ser vi ces”, GoodPracticesinSocialServiceDeliveryin
SouthEasternEurope (edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce,  Bu-
da pest,, 2004, стр.77-79.

9)  Ibi dem, стр. 17
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не по сред на од го вор ност за пру жа ње услу га у над ле жно сти ло кал-
них са мо у пра ва.

3.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУФРАНЦУСКОЈ

Све до по чет ка 80-их го ди на Фран цу ска је има ла из ра жен 
цен тра ли зо ва ни по ли тич ки си стем. Са до но ше њем За ко на о де цен-
тра ли за ци ји (1982), ус по ста вљен је мно го ве ћи ни во са мо стал но-
сти и од го вор но сти ло кал них и ре ги о нал них ни воа вла сти. У обла-
сти со ци јал не за шти те нај ве ће про ме не до жи ве ли су окру зи, чи је 
су вла де по ста ле од го вор не за пла ни ра ње и фи нан си ра ње про гра ма 
из обла сти со ци јал не по ли ти ке. 

На ло кал ном, од но сно ни воу окру га ре а ли зу је се ви ше на ци-
о нал них про гра ма из со ци јал не за шти те: Оп шта со ци јал на по др-
шка, Со ци јал на по др шка са пот про гра ми ма по др шке по ро ди ци и 
де ци, Про гра ми по ро дич не по ли ти ке10). 

Про гра ми Оп ште со ци јал не по др шкена ме ње ни су ко ри сни-
ци ма ко ји се на ла зе у раз ли чи тим еко ном ским и жи вот ним те шко-
ћа ма. Циљ не гру пе су ши ро ко од ре ђе не: ста ри ји љу ди, осо бе са 
фи зич ким или мен тал ним хен ди ке пом, бес кућ ни ци, не за по сле ни 
без од го ва ра ју ћих ква ли фи ка ци ја, ал ко хо ли ча ри, нар ко ма ни, жр тве 
на си ља, и др. Про гра ми се са сто је од пру жа ња ди рект них услу га 
(по моћ у ку ћи, сме штај у ин сти ту ци је) до фи нан сиј ске по др шке у 
опре ма њу до мо ва. Основ ни циљ огле да се у ур гет ном за до во ља ва-
њу по тре ба и не у тра ли са њу по сле ди ца.

Про гра ми Со ци јал не по др шкере гу ли шу се на др жав ном ни-
воу, за ко ном и де кре ти ма, али је од го вор ност за њи хо во спро во-
ђе ње и фи нан си ра ње де цен тра ли зо ва на и при па да окру жним вла-
сти ма. У окви ру пот про гра ма тар ге ти ра ју се од ре ђе не ци ље гру пе. 
Та ко про гра ми Со ци јал не по др шка де циобез бе ђу је ши рок спек тар 
пра ва и услу ге, од пре вен тив них ак тив но сти, еду ка ци је ро ди те ља, 
пру жа ња нов ча не по мо ћи, све до сме шта ја у од го ва ра ју ће ин сти ту-
ци је со ци јал не за шти те. Ди вер зи тет услу га за ви си од спе ци фич но-
сти по је ди них окру га. Углав ном се обез бе ђу ју од стра не при ват ног 
и не про фит ног сек то ра.  

По ро дич на по ли ти ка има ду гу тра ди ци ју, углав ном усме ре-
ну ка под сти ца њу на та ли те та и оп штој пре вен ци ји.  По ред фи нан-
сиј ске по др шке, до ступ не су и раз ли чи те јав не услу ге као што су: 

10) Jan cqu e li ne An ce lin, “Fran ce:So cial Ser vi ces”, GoodPractices inSocialServiceDelivery
inSouthEasternEurope,(edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce,  
Bu da pest, стр. 56
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днев на бри га (не го ва те љи це, днев не мај ке ), игра ли шта, клу бо ви 
за мла де, брач на и ро ди тељ ска са ве то ва ли ште, деч ја од ма ра ли шта, 
по моћ у ку ћи, услу ге со ци јал ног ра да. 

4.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУНЕМАЧКОЈ

Не мач ки си стем со ци јал не за шти те за сни ва се на ком би на-
ци ји јав не (ло кал не) од го вор но сти и зна чај не уло ге до бро вољ них 
и вер ских ор га ни за ци ја. Прин ци пи на ко ји ма по чи ва су: со ли дар-
ност, суп си ди јар ност и де цен тра ли за ци ја.11) Осно ве си сте ма со ци-
јал не за шти те де фи ни са не су фе де рал ним за ко ни ма, док су ло кал-
не са мо у пра ве од го вор не за обез бе ђи ва ње услу га и ме ра. Ло кал не 
за јед ни це рас по ла жу са де лом укуп них по ре ских при хо да др жа ве и 
оба ве зне су да по мог ну сви ма ко ји вла сти тим и по ро дич ним ре сур-
си ма не мо гу да за до во ље основ не со ци јал не по тре бе.

Ве ћи на ди рект них со ци јал них услу га обез бе ђу ју се од стра-
не не про фит них ор га ни за ци ја. Оне углав ном при па да ју тзв. со ци-
јал ним асо ци ја ци ја ма, а две нај ве ће су ре ли гиј ске, ко је има ју тзв. 
ква зи-јав ни ста тус, га ран то ван за ко ном. Ре ли гиј ске ор га ни за ци је 
пру жа ју две тре ћи не услу га у до мо ви маа за ста ре и ин ва ли де, и 
око јед ну по ло ви ну свих услу га на ме ње них мла ди ма12). Основ на 
др жав на слу жба на ло кал ном ни воу је AllgemeineSozialeDienste 
ко ја је од го вор на за про це ну по тре ба ко ри сни ка, пла ни ра ње и ко-
ор ди на ци ју услу га.  

У Не мач кој је уло га син ди ка та ве о ма зна чај на. Иако ди рект-
но не пру жа ју услу ге, син ди ка ти ло би ра ју за њи хо во уна пре ђе ње, 
а та ко ђе уче ству ју у упра вља њу фон до ви ма со ци јал ног оси гу ра ња 
из ко га се у це ли ни или де ли мич но фи нан си ра ју со ци јал не услу ге. 

Сред ства за со ци јал не углав ном се обез бе ђу ју из др жав них 
фон до ва, не по сред но или по сред но. Си ро ма шни је оп шти не оства-
ру ју пра во на на ци о нал не суб вен ци је. При хо ди ко је оства ру ју со-
ци јал не слу жбе у 80% се обез бе ђу ју на осно ву уго во ра са др жав ним 
ор га ни ма или од ре фун ди ра ња услу га од со ци јал ног оси гу ра ња, 
дру ге јав не до на ци је чи не сле де ћих 10% , а оста так се оства ру је 
кроз до бро вољ ни рад или пла ћа ње по је ди них услу га13).  

11)  In go Bo de, “Ger many: So cial Ser vi ces”, GoodPracticesinSocialServiceDeliveryinSouth
EasternEurope,(edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce,  Bu da pest, 
стр. 70

12) Ibi dem, стр. 72

13) Ibi dem, стр.73
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5.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУЧЕШКОЈ

У нај ши рем сми слу ко ри сни ци су осо бе ко је су у ри зи ку од 
со ци јал не ис кљу че но сти и дру ги ко ји ма је по треб на по моћ и по-
др шка у за до во ља ва њу со ци јал них по тре ба. То мо гу би ти: де ца, 
по ро ди це, ста ри ји гра ђа ни, осо бе са ин ва ли ди те том или са те шко-
ћа ма у ин те гра ци ји (бив ши за тво ре ни ци). 

Као и у ве ћи ни бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља нај за сту-
пље ни је су услу ге ре зи ден ци јал ног сме шта ја, ко је углав ном пру-
жа ју јав не слу жбе, а фи нан си ра ју се са цен трал ног или оп штин ског 
ни воа. Си стем со ци јал не за шти те је у зна чај ној ме ри де цен тра ли-
зо ван, та ко да нај ве ћи део тро шко ва со ци јал них услу га сно се оп-
шти не (око 60%), док се са цен трал ног ни воа обез бе ђу је око 30%. 
Ко ри сни ци та ко ђе пар ти ци пи ра ју у пла ћа њу услу га, а ни во мак си-
мал ног уче шћа се кре ће од  16% за услу ге у ку ћи до 32% за услу ге 
сме шта ја14). 

Од 1990. го ди не по ве ћа ва се број пру жа о ца услу га. То ви ше 
ни су са мо ор га ни за ци је цен трал не или ло кал не вла сти, већ и ор-
га ни за ци је ци вил ног дру штва. Овај по зи ти ван тренд по ве зан је са 
стан дар ди за ци јом услу га у со ци јал ној за шти ти и по ве ћа њем од го-
вор но сти оп шти на, од но сно ре ги о на.15) 

6.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТА
УСКАНДИНАВСКИМЗЕМЉАМА

По ред од ре ђе них раз ли ка, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти не ке за-
јед нич ке ка рак те ри сти ке си сте ма со ци јал не за шти те у Скан ди нав-
ским зе мља ма: 

1. Др жав на со ци јал на по ли ти ка је ши ро ког спек тра и об-
у хва та: со ци јал ну си гур ност, со ци јал не услу ге, здрав-
ство, обра зо ва ње, со ци јал но ста но ва ње, за по шља ва ње.. 
Ба зич ни циљ је обез бе ђе ња основ них по тре ба за што 
ши ри слој ста нов ни штва. 

2. Ути цај др жа ве на сва по ме ну та под руч ја вр ло је јак. По-
ли ти ка обез бе ђе ња пу не за по сле но сти об у хва та ма кро е-
ко ном ску по ли ти ку, со ци јал ну по ли ти ку и по ли ти ку тр-
жи шта рад не сна ге. 

14) Mar ke taVyli to va, „Czech Re pu blic: So cial Ser vi ces”, GoodPracticesinSocialServiceDe-
livery inSouthEasternEurope,(edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur 
Of fi ce,  Bu da pest, стр. 88

15)  Ре ги о ни су фор ми ра ни 2001-2002 го ди не и има их че тр на ест.
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3. Скан ди нав ски со ци јал ни си стем за сно ван је на ви со-
ком сте пе ну уни вер за ли зма, тј. сви гра ђа ни има ју пра ва 
на основ ну со ци јал ну си гур ност и услу ге без об зи ра на 
сво ју по зи ци ју на тр жи шту рад не сна ге. 

4. Со ци јал не и здрав стве не услу ге фи нан си ра ју се из по ре-
за, без знат ни је пар ти ци па ци је ко ри сни ка. Ло кал не вла-
сти (оп шти не и окру зи) обез бе ђу ју услу ге и обич но их 
са ме и пру жа ју. 

5. Рас по де ла до хот ка је ре ла тив но ујед на че на. По себ но су 
уме ре не раз ли ке из ме ђу за по сле них, услед че га  је и си-
ро ма штво огра ни че но (Кро гер, 2003). 

У Дан ској су оп штин ске вла сти од го вор не за нај ве ћи део 
нов ча них да ва ња. То је тзв. фи нан си ра ње у пр вој ин стан ци, јер оп-
шти не има ју пра во на ре фун ди ра ње ових тран сфе ра од цен трал не 
вла сти. Оп штин ске су од го вор не за обез бе ђе ње нај ве ћег де ла услу-
га у за јед ни ци, док окру зи обез бе ђу ју услу ге сме шта ја и ста но ва ња 
уз по др шку.

 У Фин ској оп шти не фи нан си ра ју 70% тро шко ва здрав ства 
и со ци јал не за шти те, цен трал на власт 20%, док ко ри сни ци уче-
ству ју са 10%16). 

У Нор ве шкој нај ве ћи део нов ча них тран сфе ра на осно ву ми-
ну лог ра да, бо ле сти, од но сно ин ва лид но сти (бо ло ва ња, ре ха би-
ли та ци о не на кна де, пен зи је) ад ми ни стри ра цен трал на вла да кроз 
На ци о нал ну схе му оси гу ра ња. Ло кал не вла сти од го вор не су за со-
ци јал ну по моћ, при мар ну здрав стве ну за шти ту, по моћ и не гу у ку-
ћи,  ин сти ту ци о нал ну за шти ту де цу и мла дих, ста рих и ин ва ли да. 
Вр ло сли чан си стем по сто ји и у Швед ској. 

7.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУШПАНИЈИ

То ком 80-тих го ди на, Шпа ни ја је до жи ве ла знат ну де цен тра-
ли за ци ју у обла сти со ци јал не за шти те, ко је  је у го то во у це ли ни 
у над ле жно сти ре ги о на17). Шпан ско за ко но дав ство пра ви раз ли ку 
из ме ђу со ци јал не за шти те и со ци јал них услу га. Со ци јал на за шти-
та об у хва та фи нан сиј ску по др шку, док се со ци јал не услу ге за сни-
ва ју на  ши ро кој мре жи по др шке, ко је не по чи ва ју на ма те ри јал ним 

16) Ti iu Pass, Ma rit Hi nos sar, Jaan Mas so, Or solya Szir ko, SocialProtectionSystemsinBaltic
States,Uni ver sity of Tar tu:Fa culty of Eco no mics and Bus si nes Adi mi ni stra tion,Tar tu, 2004, 
стр. 58.

17) U Špa ni ji po sto ji 17 re gi o na
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на кна да ма. Основ не услу ге, га ран то ва не ре ги о нал ним за ко ни ма 
су: ин фор ми са ње и ори јен та ци ја, кућ не услу ге, ал тер на тив ни сме-
штај, пре вен ци ја и со ци јал на ин те гра ци ја. Оне пред ста вља ју при-
мар ни ни во со ци јал них услу га, ре а ли зу ју се на оп штин ском ни воу, 
у окви ру цен та ра за со ци јал не услу ге.По ред овог, по сто ји и дру-
ги ни во со ци јал них услу га, ко ји чи не спе ци ја ли зо ва ни цен три, а 
циљ не гру пе су бес кућ ни ци и за ви сни ци од дро га. Ва жну уло гу у 
си сте му со ци јал не за шти те има ју не вла ди не ор га ни за ци је и цр ква, 
ко ји има ју ду гу тра ди ци ју со ци јал ног ра да. 

По сма тра но вер ти кал но, над ле жност за со ци јал не услу ге је 
по де ље на из ме ђу др жав них ни воа, па не по сто ји ни цен тра ли за ци-
ја, ни пра ва де цен тра ли за ци ја. Ре ги он Ма дрид, ко ји је ши ри од гра-
да, има за ко но дав ну и фи нан сиј ску над ле жност, док град ру ко во ди 
опе ра тив ним по сло ви ма. 

8.ОСНОВНЕКАРАКТЕРИСТИКЕСИСТЕМА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

При ме на пин ци па суп си ди јар но сти и до ми нан тан ути цај 
раз ли чи тих со цио-по ли тич ких мо де ла, ути ца ли су на ра зно ли кост 
си сте ма со ци јал не за шти те у Евро пи. Ипак, мо гу ће је из дво ји ти 
не ке за јед нич ке ка рак те ри сти ке. 

У свим др жа ва ма по сто ји сна жна тен ден ци ја ка де цен тра-
ли за ци ји си сте ма со ци јал не за шти те. Уме сто цен трал них, мно-
го ве ће ин ге рен ци је пре у зи ма ју ре ги о нал ни и оп штин ски ни вои 
вла сти. У над ле жно сти ре пу блич ких ор га на углав ном су ре гу ла-
тор ни ме ха ни зми (стан дар ди, ли цен ци ра ње, ин спек ци ја), а у по-
је ди ним зе мља ма ре зи ден ци јал ни сме штај и ма те ри јал на да ва ња. 
По сто ји из ра жен плу ра ли зам пру жа о ца услу га. У укуп ној струк-
ту ри, не про фит ни сек тор се ја вља као до ми нан тан, а у др жа ва ма 
са сна жном хри шћан ском тра ди ци јом и ре ли гиј ске ор га ни за ци је. 
У мно гим др жа ва ма раз дво је на су ма те ри јал на да ва ња, од со ци јал-
них услу га. Из ра жен је тренд ка по ве ћа ном ко ри шће њу со ци јал них 
услу га у од но су на нов ча не тран сфе ре, по себ но у кон ти нен тал ној 
Евро пи. Та ко ђе, при мат има ју услу ге у за јед ни ци, док се ре зи ден-
ци јал ни сме штај ја вља као по след ња ин стан ца, ка да су све дру-
ге мо гућ но сти ис цр пље не. Ко ри сни ци углав ном пар ти ци пи ра ју у 
пла ћа њу услу га, а сте пен уче шћа ва ри ра од вр сте услу ге и имо вин-
ског ста ња. 

У Усло ви ма еко ном ске кри зе и све ве ћим зах те ви ма гра ђа на 
за раз ли чи тим со ци јал ним услу га ма, у ве ћи ни за пад но европ ских 
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зе ма ља ја вља се про блем не до стат ка струч них и дру гих рад ни ка18). 
Мно ге га пре вла да ва ју та ко што ан га жу ју ка дро ве, углав ном же не 
из зе ма ља Ис точ не Евро пе, пре све га као не ква ли фи ко ва ну рад-
ну сна гу (не го ва те љи це). До дат ни при ти сак на со ци јал ну за шти ту 
усло вљен је ми гра тор ним кре та њи ма, ка ко из но вих зе ма ља чла ни-
ца (Бу гар ска, Ру му ни ја, Пољ ска), та ко и из др жа ва са африч ког и 
азиј ског кон ти нен та. Мно ги од њих ко ри сте услу ге си сте ма со ци-
јал не за шти те.   

Европ ска Ко ми си ја19) се за ла же за при ме ну тзв. „дру штве не 
тр жи шне еко но ми је“ као мо де ла ко ји је по го дан за иза зо ве са ко-
ји ма се Европ ска Уни ја су сре ће. Ге не рал но укљу чу је сле де ће ци-
ље ве: до бро тар ге ти ра ње ко ри сни ка, мо би ли за ци ју и ве ће укљу-
чи ва ње во лон те ра, сна жну не про фит ну ор јен та ци ју и мо гућ но сти 
ко ри шће ња јав них фон до ва за све пру жа о це услу га. Ини си сти ра 
се на ве ћем укљу чи ва њу не про фит ног сек то ра, ка ко би се си стем 
учи нио флек си бил ни јим и ефи ка сни јим, што је све при сут ни је и у 
Скан ди нав ским зе мља ма у ко ји ма је сна жна тра ди ци ја др жав ног 
сек то ра у пру жа њу со ци јал них услу га.

Има ју ћи све из не то у ви ду Ко ла рич20) из два ја пет раз ли чи тих 
стра те шких пра ва ца ко ји ће се раз ви ја ти у Евро пи:

– Кла сич не стра те ги је др жа ве бла го ста ња ко је обез бе ђу-
ју ба зич ну со ци јал ну си гур ност и при мар ну здрав стве-
ну за шти ту за све, са до ми нант ном уло гом цен трал них и 
ло кал них ор га на вла сти и мар ги нал ном уло гом при ват-
них и не про фит них ор га ни за ци ја као пру жа ла ца усло у-
га.

– Осна жи вач ке и пар ти ци па тив не стра те ги је ко је осна жу ју 
гра ђа не у про це си ма ди зај ни ра ња и про из во ђе ња услу-
га. У овим стра те ги ја ма не про фит ни сек тор има зна чај-
ну уло гу и за у зи ма ва жно ме сто у про це си ма до но ше ња 
од лу ка и пру жа ња услу га.

– Стра те ги је за сно ва не на ко мер ци ја ли за ци ји ба зи ра ју се 
на сло бо ди ко ри сни ка да би ра ју услу ге, на во ђе њу це-
ло куп ног про це са у парт нер ству др жав ног и при ват-

18) In go Bo de, “Ger many: So cial Ser vi ces”, GoodPracticesinSocialServiceDeliveryinSouth
EasternEurope,(edi tors:Ela i ne Fultz, Mar tin Tracy), In ter na ti o nal La bo ur Of fi ce,  Bu da pest, 
стр. 66

19) Euro pean Com mis sion, Bi en nial re port on so cial ser vi ces of ge ne ral in te rest, Com mis sion 
Staff Wor king do cu ment SEC(2008) 2179/2, Bru xel les.

20) Zin ka Ko la rič, “Third Sec tor Or ga ni sa ti ons in the Chan ging Wel fa re Systems of Cen tral and 
Eastern Euore paen Co un ti res”,  Teorija inpraksa,Fa kul te te za dru zbe ne ve de, br 3/2009, 
str.233
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ног сек то ра (не про фит них и про фит них) ор га ни за ци ја. 
У овој стра те ги ји услу ге се обез бе ђу ју ди рект но (пре ко 
уго во ра) и ин ди рект но (по сред ством ва у че ра).

– Стра те ги је за сно ва не на ефи ка сни јем ула га њу у јав не 
фон до ве ка ко би се оја чао људ ски ка пи тал и омо гу ћи-
ло по је дин ци ма и гру па ма да по ста ну ак тив ни чла но ви 
дру штва. Ова стра те ги ја је ба зи ра на на ко ру ко во ђе њу, у 
ко јем не про фит ни сек тор има ак тив ну уло гу у про це си-
ма до но ше ња од лу ка.

У свом дво го ди шњем из ве шта ју Европ ска ко ми си ја апо стро-
фи ра пет кључ них сег ме на та ко ји тре ба да до при не су мо дер ни за-
ци ји си сте ма со ци јал не за шти те, по бољ ша њу ефи ка сно сти и ефек-
тив но сти, кроз од ре ђе не ор га ни за ци о не и упра вљач ке ре фор ме:

– По бољ шан ме наџ мент учин ка – ја сно иден ти фи ко ва ње 
ин ди ка то ри учин ка и ис хо да, пер ма нен то ис пи ти ва ње 
за до вољ ста ко ри сни ка и јав ног мње ња ка ко би се утвр-
ди ла до бра прак са.

– Усме ре ност ка ко ри сни ку (ко ри снич ка ор јен та ци ја) ко ји 
се на ла зи у раз ли чи тим по зи ци ја ма: гра ђа нин са пра ви-
ма (кла си чан welfare мо дел са до ми нант ном уло гом др-
жа ве), ко ри сник са из бо ром (мо дел кон зу ме ри зма ба зи-
ран на тр жи шној ор јен та ци ји и сло бо ду из бор услу ге) и 
ко ри сник ко ји уче ству је (ко про дук циј ски мо дел ба зи ран 
на пар ти ци па ци ји, са сна жном уло гом ло кал них услу га и 
ор јен та ци јом ка осна жи ња њу и ди ја ло гу). Сва три мо де-
ла мо гу ко ег зи сти ра ти у окви ру исте зе мље у од но су на 
раз ли чи те со ци јал не услу ге. Та ко је вел фа ри зам при су-
тан у Фран цу ској у по љу ре зи ден ци јал них услу га, кон-
зу ме ри зам у Че шкој, Хо лан ди ји, Аустри ји и Не мач кој, 
по себ но у обла сти по мо ћи у ку ћи, а пар ти ци па тив ни мо-
дел у Ита ли ји у сфе ри де чи је за шти те.

– Ин те гра ци ја услу га – по тре бе ко ри сни ка су раз ли чи те и 
зах те ва ју раз ли чи те услу ге. Ин те гра ци ја услу га тре ба да 
по бољ ша ефи ка сност и кре и ра си нер ги ју из ме ђу раз ли-
чи тих сек то ра и пру жа о ца услу га.

– Де цен тра ли за ци је – при сут не су тен ден ци је ка де цен-
тра ли за ци ји из раз ло га што ло кал ни ор га ни вла сти има-
ју бо љи увид у по тре бе гра ђа на, рас по ло жи ва сред ства, 
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те су и за ин те ре со ва ни је за по бољ ша ње ме наџ мен та 
учин ка и ус по ста вља ње си сте ма ин те гри са ни услу га.21)

У Ср би ји се ре фор ма со ци јал не за шти те спро во ди од 2002. 
го ди не. На гла сак је на ве ћој ефи ка сно сти, де ин сти ту ци о на ли за-
ци ји, ус по ста вља њу ре гу ла тор них ме ха ни за ма, стан дар ди за ци ји, 
плу ра ли те ту пру жа о ца услу га. 

9.СОЦИЈАЛНАЗАШТИТАУСРБИЈИ

Гра ђа ни ма Ср би је до ступ ни су раз ли чи ти об ли ци по мо ћи и 
по др шке, ко је се у нај ши рем сми слу де ле на ма те ри јал на да ва ња и 
услу ге. 

Раз ли чи ти ви до ви ма те ри јал не по мо ћи до ступ ни су под од-
ре ђе ним усло ви ма си ро ма шним гра ђа ни ма (нов ча на по моћ) и осо-
ба ма са ин ва ли ди те том (ту ђа не га и по моћ). Ма те ри јал на да ва ња 
се углав ном обез бе ђу ју из ре пу блич ког бу џе та, са из у зет ком јед но-
крат них нов ча них по моћ за ко је је над ле жна ло кал на са мо у пра ва. 
У од но су на рад но спо соб не ко ри сни ке нов ча них по мо ћи по сто је 
од ре ђе на ре ше ња ко ја су бли ска ли бе ра ли стич ком мо де лу, од но сно 
workfareпро гра ми ма. Та ко, по је дин цу спо соб ном за рад со ци јал-
на по моћ мо же би ти до ступ на нај ду же у тра ја њу до 9 ме се ци, при 
че му је мо же и из гу би ти, уко ли ко је од био по ну ђе ни по сао, рад но 
ан га жо ва ње, струч но оспо со бља ва ње и пре ква ли фи ка ци ју. Све ве-
ћи број ло кал них са мо у пра ва при ме њу је тзв. мо дел „до бро вољ ног 
рад ног ан га жо ва ња“ ка да је реч о гра ђа ни ма ко ји су под не ли зах-
тев за јед но крат ним нов ча ним по мо ћи ма. Уме сто да им се ис пла ти 
при вре ме на и огра ни че на по моћ, ну ди им се рад но ан га жо ва ње на 
раз ли чи тим по сло ви ма од зна ча ја за ло кал ну за јед ни цу (чи шће ње 
ули ца, уре ђи ва ње на се ља, по моћ угро же ним гру па ма). На тај на-
чин омо гу ћа ва им се да ме сеч но за ра де и до не ко ли ко пу та ви ше у 
од но су на из нос јед но крат не по мо ћи. Уко ли ко ан га жман од би ју, не 
мо гу да оства ре пра во на јед но крат ну по моћ. 

Услу ге со ци јал не за шти те су ак тив но сти ко је за циљ има ју 
пру жа ња по др шке и по мо ћи по је дин цу и по ро ди ци ра ди по бољ-
ша ња, од но сно очу ва ња ква ли те та жи во та, от кла ња ња или убла-
жа ва ња ри зи ка не по вољ них жи вот них окол но сти и ства ра ња мо-
гућ но сти за што пот пу ни ју ин те гра ци ју у за јед ни цу. По де ље не су 
у сле де ће гру пе: 1) услу ге про це не и пла ни ра ња;  2) днев не услу ге 
у за јед ни ци; 3)  услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот; 4)  са ве то-

21) Euro pean Com mis sion, Bi en nial re port on so cial ser vi ces of ge ne ral in te rest, Com mis sion 
Staff Wor king do cu ment SEC(2008) 2179/2, Bru xel les.
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дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге; 5)  услу ге сме-
шта ја.22)

Днев не, са ве то дав но те ра пиј ске и со ци јал но еду ка тив не 
услу ге обез бе ђу ју ши рок спек тар раз ли чи тих об ли ка по мо ћи и по-
др шке, од днев них цен та ра за раз ли чи те циљ не гру пе (осо бе са ин-
ва ли ди те том, мла ди у су ко бу са за ко ном, ста ри), по мо ћи у ку ћи до 
са ве то дав ног ра да, ме ди ја ци је, по ро дич не те ра пи је. У ис кљу чи вој 
су над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве, што зна чи да су и фи скал но 
де цен тра ли зи ва не. Из у зе так су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве чи ји 
је сте пен раз ви је но сти ис под ре пу блич ког про се ка. За раз вој услу-
га у овим оп шти на ма у бу џе ту Вла де се обез бе ђу ју тзв. на мен ски 
тран сфе ри, ко ји се мо гу ис кљу чи во ко ри сти ти ове свр хе.  Слич но 
ре ше ње по сто ји у Не мач кој, где се си ро ма шним оп шти на ма обез-
бе ђу ју на ци о нал не суб вен ци је за раз вој услу га. 

Услу ге сме шта ја об у хва та ју: сме штај у срод нич ку, хра ни-
тељ ску или дру гу по ро ди цу за де цу, од ра сле и ста ри је; дом ски и 
сме штај у при хва ти ли ште. По ро дич ни и дом ски сме штај фи нан-
си ра се из цен трал ног, а услу ге при хва ти ли шта из ло кал ног бу џе-
та. У од но су на ову гру пу услу га ком би ну ју се цен тра ли стич ки и 
фи скал ни при ступ, са зна чај ним при су ством мо де ла де ле ги ра ња.23)
На и ме, Вла да РС утвр ђу је мре жу уста но ва со ци јал не за шти те ко је 
пру жа ју услу ге дом ског сме шта ја и цен та ра за по ро дич ни сме штај. 
Са дру ге стра не, ауто ном на по кра ји на, пре ко сво јих ор га на да је са-
гла сност на пред лог уста но ва за сме штај ко ри сни ка и вр ши над зор 
над за ко ни то шћу и струч ним ра дом уста но ва на сво јој те ри то ри ји. 
Као и у ве ћи ни бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља услу ге дом ског 
сме шта ја до ми ни ра ју24), док се услу ге у за јед ни ци ин те зив ни је раз-
ви ја ју по след њих го ди на.

Услу ге по др шке за са мо ста лан жи вотса сто је се од: ста но ва-
ња уз по др шку осо бе са ин ва ли ди те том и мла де (без ро ди тељ ског 
ста ра ња, у су ко бу са за ко ном) ко ји на пу шта ју за шти ту; пер со нал не 
аси стен ци је и дру гих об ли ка по др шке нео п ход них за ак тив но уче-
шће ко ри сни ка у дру штву. За ни мљи ва су ре ше ња о над ле жно сти 
над овим услу га ма, јер се ком би ну ју цен тра ли стич ки и мо дел аси-

22) За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 40, „Слу жбе ни гла сник“ Ре пу бли ке Ср би је, бр. 24/11

23) Ми ро слав Бр кић, „Де цен тра ли за ци ја си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји: из ме ђу же-
ље ног и мо гу ћег“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 1/2012, стр.283.

24) У Ср би ји по сто ји 105 до мо ва за сме штај раз ли чи тих циљ них гру па (де це без ро и тељ-
ског ста ра ња, де це и мла дих у су ко бу са за ко ном, од ра слих са фи зич ким ин ва ли ди те-
том, де це и од ра слих са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма). Око 50% чи не до мо ви за сме штај 
ста рих ли ца, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Од лу ка о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те за 
сме штај ко ри сни ка, „Слу жбе ни Гла сник“ Ре пу бли ке Ср би је, бр. 98/2010. 
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ме трич не, од но сно фи скал не де цен тра ли за ци је25). На и ме, од го вор-
ност за обез бе ђи ва ње ових услу га у ин ге рен ци ји је ло кал не са мо у-
пра ве, осим ста но ва ња за по др шку за осо бе са ин ва ли ди те том. Ову 
услу гу фи нан си ра цен трал на власт, али са мо за ло кал не са мо у пра-
ве чи ји је сте пен раз ви је но сти ис под ре пу блич ког про се ка. Дру гим 
ре чи ма, све ло кал не са мо у пра ве чи ји је сте пен из над ре пу блич ког 
про се ка од го вор не су за обез бе ђи ва ње услу ге.

По се бан по ло жај има ју цен три за со ци јал ни рад, као основ-
ни но си о ци си сте ма со ци јал не за шти те. Фор мал но, осни ва их ло-
кал на са мо у пра ва, али је глав ни фи нан си јер Ре пу бли ка. На и ме, ве-
ћи на по сло ва ко је цен тар оба вља по ве ре ни су од стра не Ре пу бли ке: 
услу ге про це не и пла ни ра ња, над ле жно сти ко је про из и ла зе из уло-
ге ор га на ста ра тељ ства и По ро дич ног За ко на, од лу чи ва ње о при-
зна ва њу пра ва гра ђа на, ма те ри јал на да ва ња. Са из у зет ком зе ма ља 
бив ше СФРЈ, у Евро пи не по сто је слич не ло кал не слу жбе ко је у 
свој де ло круг ра да ин кор по ри ра ју ова ко ши рок спек тар по сло ва.

У Ср би ји је зва нич но омо гу ћен плу ра ли тет услу га, с об зи-
ром да уста но ве со ци јал не за шти те мо гу осни ва ти сва ли цен ци-
ра на прав на и фи зич ка ли ца, осим цен та ра за со ци јал ни рад, Ре-
пу блич ког и по кра јин ског за во да за со ци јал ну за шти ту, од но сно 
За во да за вас пи та ње де це и омла ди не. Ипак, за раз ли ку од ве ћи-
не европ ских зе ма ља, из бу џе та Ре пу бли ке фи на си ра се око 89% 
тро шко ва пру жа ња услу га и пра ва, док је про се чан из нос уче шћа 
со ци јал не за шти те у бу џе ти ма оп шти на/гра до ва око 2.3%.26) При-
су ство не про фит ног и про фит ног сек то ра у пру жњу со ци јал них 
услу га је не до вољ но. Из у зе так пред ста вља ју до мо ви за ста ра ли ца 
где је ре ги стро ва но 93 при ват на пред у зет ни ка.27) Но ва за кон ска ре-
ше ња омо гу ћа ва ју да се из јав них фон до ва фи нан си ра ју услу ге ко је 
пру жа при ват ни, од но сно не про фит ни сек тор. Уко ли ко Ре пу бли ка, 
Ауто ном на По кра ји на или ло кал на са мо у пра ва не мо гу у до вољ-
ном оби му да обез бе де услу ге ко је су у њи хо вој над ле жно сти, у мо-
гућ но сти су да кроз по сту пак јав не на бав ке иза бе ру нај по вољ ни јег 
по ну ђа ча услу ге.28) Пра во на ко ри шће ње услу ге се мо же оства ри ти 
на два на чи на. Пр ви је, по сред ством цен тра за со ци јал ни рад за све 
услу ге ко је се фи нан си ра ју из др жав ног бу џе та, не за ви сно да ли 
је реч о цен трал ном, по кра јин ском или ло кал ном ни воу. Уко ли ко 
је про це на да ко ри сник има по тре бу за услу гом, цен тар за со ци-

25) Ми ро слав Бр кић, Ibi dem, стр. 285.

26) Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Годишњиизвештај, 2009

27) Пре у зе то са сај та http://www.mi nrzs.gov.rs/sek tor-za-bri gu-o-po ro di ci-sta ri.php

28)  Члан 64.За кон о со ци јал ној за шти ти, „Слу жбе ни гла сник“ РС, бр. 24/11
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јал ни рад из да је упут за ко ри шће ње. Ово ре ше ње је у од ре ђе ном 
сми слу бли ско ва у че ру ко ји по сто ји у по је ди ним европ ским зе мља-
ма. Ко ри сник, по сред ством упу та мо же би ра ти пру жо а ца из јав ног, 
од но сно при ват ног сек то ра, уко ли ко је са њим за кљу чен уго вор о 
јав ној на бав ци. Та ко ђе, ко ри сник мо же и ди рект но уго ва ра ти услу-
ге са ли цен ци ра ним пру жа о цем. Са при ват ним без огра ни че ња, а 
са др жав ним са мо ако по сто је сло бод ни ка па ци те ти за ове на ме не. 
У свим слу ча је ви ма из у зе так су услу ге дом ског сме шта ја  за де цу, 
осо бе ли ше не по сло ве спо соб но сти, за во ди за вас пи та ње и по ро-
дич ни сме штај. На овај на чин шти те се по себ но осе тљи ве гру пе од 
евен ту ал них ма ни пу ла ци ја.

У за ви сност од имов нин ског ста ту са, ко ри сни ци, од но сно 
срод ни ци уче ству ју у пла ћа њу услу ге у це ло сти, де ли мич но или су 
пот пу но осло бо ђе ни.

Док су услу ге у зна чај ној ме ри де цен тра ли зо ва не, ре гу ла тор-
ни, од но сно кон трол ни ме ха ни зми су у ви со кој ме ри цен тра ли зо-
ва ни. Бли же усло ве и стан дар де за пру жа ње услу га со ци јал не за-
шти те про пи су је ми ни стар ство. Ин спек ци ју, над зор над струч ним 
по сло ви ма и из да ва ње до зво ле за рад у над ле жно сти су Ре пу бли ке 
за цен трал ну Ср би ју, од но сно Ауто ном не По кра ји не за под руч је 
Вој во ди не.   

MiroslavBrkic

CHARACTERISTICSOFSOCIAL
PROTECTIONSYSTEMSINSERBIAANDEUROPE

Summary
At the EU le vel, the re is no uni fied po licy in the fi eld of so cial 

pro tec tion.  In ac cor dan ce with prin ci ple of sub si di a rity, Mem ber Sta tes 
in de pen dently re gu la te this fi eld. From tho se re a sons, the re are con cep-
tual and the ma tic dif fe ren ces among Euro pean sta tes.

Re form of so cial pro tec tion system in Ser bia has in ten si vely re-
a li zed in  last ten years. The new law and hig her num ber of ru le bo oks 
we re adop ted. Ba sic aim is cre a ting an ef fi ci ent and ef fec ti ve system, 
adap ted to Euro pean va lu es, ide as of so cial ju sti ce and mar kets con di-
ti ons.

In this ar tic le aut hor pre sents and analyzes the ba sic cha rac te-
ri stics of so cial pro tec tion systems in Ser bia, UK, Fran ce, Ger many, 
Czech Re pu blic, Spain and Scan di na vian co un tri es, as a typi cal re pre-
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sen ta ti ves of glo bal mo dels (li be ral, cor po ra te, Me di ter ra nean, East-
Euro pean and so cial-de moc ra tic).

The re sults show that so cial pro tec tion system in Ser bia, ac cor-
ding to the ir ba sic cha rac te ri stics, is clo sest  to Eastern Euro pean mo-
del, and that in clu des so lu ti ons which are pre sent in ot her mo dels.     
 Key words: Ser bia, Euro pean Union, so cial pro tec tion, mo dels of so cial pro-

tec tion, so cial ser vi ces, cen tra li za tion, de cen tra li za tion, 
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При ват ни до мо ви за ста ре у Ср би ји, пре у зе то са сај та http://www.mi nrzs.gov.
rs/sek tor-za-bri gu-o-po ro di ci-sta ri.php

Resume
So cial pro tec tion system in Ser bia com bi nes so lu ti ons from the 

dif fe rent mo dels of so cial pro tec tion, with cer tain spe ci fics. 
The sta te sec tor is strongly in vol ved in the pro vi sion of so cial 

ser vi ces, as is the ca se in East Euro pe and Scan di na via. Abo ut 90% 
ex pen ses of all ser vi ce de li very ha ve fi nan ced from the Re pu blic bud-
get. So ci a list he ri ta ge ca u sed that re si den tial ser vi ces are de ve lo ped by 
com mu nity ba sed ser vi ces. Cen tral le vel de fi nes the ba sis of re gu la-
tory system, as is the ca se in many Euro pean co un tri es. The Go vern-
ment de fi nes mi ni mum stan dards of ser vi ce, con ducts in spec tion and 
su per vi sion, li cen sed pro vi ders. The system is lar gely de cen tra li zed, 
with com bi ning dif fe rent types of de cen tra li za tion (de-con cen tra tion, 
fi scal de cen tra li za tion, asymme tric de cen tra li za tion, de le ga tion). Un li-
ke Euro pean co un tri es, dis tricts in Ser bia are only ad mi ni stra ti ve units 
and do not ha ve exe cu ti ve and le gi sla ti ve con trol. As a con se qu en ce, 
so cial pro tec tion is pro vi ded at the sta te or the lo cal le vel, which is not 
ca se in most Euro pean co un tri es. The de ve lop ment of the re gion will 
be esta blis hed the exe cu ti ve and le gi sla ti ve con trols and it will be mo re 
ef fi ci ent and ef fec ti ve forms of de cen tra li za tion. The so cial pro tec tion 
system in Ser bia re li es on the so me so lu ti ons that are in he rent with li-
be ral mo dels. Cash as si stan ce for able-bo died users is ti me li mi ted, and 
may be lost if they re fu sed any of the ava i la ble sup port pro grams (pu-
blic works, vo ca ti o nal tra i ning, re tra i ning). The re are so me so lu ti ons 
clo sed to con su me rism. If users ha ve the ap pro pri a te re fer ral, they can 
cho o se ser vi ce pro vi der from the pu blic or pri va te sec tor, in con di ti ons 
that pri va te pro vi der has a con tract of pu blic pro cu re ment. The prin ci-
ple of ser vi ce plu ra lism is pre sen ted in Ser bia. Ho we ver, un li ke of most 
Euro pean co un tri es, the par ti ci pa tion of non-pro fit and pro fit sec tor is 
not eno ugh pre sent, with ex cep ti on in sti tu tion for el derly. It is ex pec ted 
that new syste ma tic so lu ti ons (stan dar di za tion, li cen sing pro vi ders, pu-
blic pro cu re ment), will in cre a se the par ti ci pa tion of the se sec tors.

As in Me di ter ra nean mo dels, the re are forms of fa mi lial and ne-
ig hborly so li da rity, espe ci ally in tra di ti o nal com mu ni ti es. Tran si tion 
pro ces ses and eco no mic cri ses ha ve ma de that va ri o us form of self –
help and self-sup port are less and less pre sen ted. From tho se re a sons 
the in ten si ve work is ne e ded to strengthen wit hin and in ter ge ne ra ti o nal 
so li da rity. 
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Cen ters for so cial work, as a ba sic ser vi ce, oc cupy a spe cial pla ce 
in the system of so cial pro tec tion. In sco pe of the ir work ha ve been in-
cor po ra ted a va ri ety of ro les: as ses sment and plan ning, pro vi ding di rect 
ser vi ces, de ci ding of the rights of ci ti zens in the first in stan ce, pur su ing 
of the fun cti ons of gu ar di an ship and su per vi si ons over the exer ci ta ti on 
of pa ren tal rights and ot her. In Euro pe, ex cept the co un tri es of for mer 
Yugo sla via, the re is no so cial ser vi ce that im ple ments so many dif fe-
rent tasks. From this re a son, in ne ar or dis tant fu tu re, we can ex pect the 
re form of cen ters for so cial work, as a de part ment that pri ma rily pro vi-
des the fol lo wing ser vi ces: as ses sment, plan ning, re fer ral, co or di na tion, 
mo ni to ring and eva lu a tion.

* Овај рад је примљен 23. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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Сажетак
Чла нак се ба ви не ким те о риј ско-ме то до ло шким до при но-

си ма струк ту рал ног функ ци о на ли зма за со ци јал на ис тра жи ва ња 
у по љу со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. У ра ду се ука зу је 
на из во ре и осно ве Пар сон со ве и Мер то но ве те о ри је дру штва и 
чо ве ка, у чи јим су фо ку си ма пи та ња кон сти ту ци је и ин те гра ци је 
са вре ме ног дру штва. Ме то до ло шки до при но си Пар сон са со ци јал-
ним ис тра жи ва њи ма је су раз ви ја ње си сте ма ти зо ва ног ана ли тич ког 
мо де ла дру штва и де фи ни ци је ко је мо гу пред ста вља ти пој мов но-
хи по те тич ки оквир овим ис тра жи ва њи ма. До при но си Мер то на су 
иде је те о ри је сред њег оби ма, раз ли ко ва ња ма ни фест них од ла тент-
них дру штве них функ ци ја, парадигмa за функ ци о нал ну ана ли зу 
дру штве них по ја ва и те о ри ја со ци јал них про бле ма и ано ми је. Кри-
ти ке зна ча ја Пар сон со вог и Мер то но вог струк ту рал ног функ ци о-
на ли зма у со ци јал ним ис тра жи ва њи ма је су епи сте мо ло шке, ан тро-
по ло шке, те о риј ске и иде о ло шке при ро де.

* ван ред ни про фе сор, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ји и ре ха би ли та ци ју Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду

** Чланак представља резултат рада на пројектима “Криминал у Србији: феноменологија, 
ризици и могућности социјалне интервенције” - број 47011 и “Унапређивање квалитета 
и доступности образовања у процесима модернизације Србије” - број 47008, чије 
реализације финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије.
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Кључ не ре чи: Пар сонс, Мер тон, струк ту рал ни функ ци о на ли зам, со ци-
јал на ис тра жи ва ња, со ци јал на по ли ти ка и со ци јал ни рад.

Струк ту рал ни функ ци о на ли зам се као ма кро-те о риј ска по-
став ка дру штва мо же по сма тра ти као оп шта дру штве на те о ри ја 
(или бар као по ку шај кон сти ту и са ња та кве те о ри је), као ме тод ис-
тра жи ва ња дру штве них по ја ва и про це са и као сво је вр сна иде о-
ло ги ја1). У иде о ло шком сми слу, струк ту рал ни функ ци о на ли зам је 
оку пи ран про бле ми ма кон сти ту ци је и ин те гра ци је са вре ме ног дру-
штва2). Због сво је праг ма тич но сти овај при ступ је сна жно при су-
тан у ин сти ту ци о нал ној прак си ви ше про фе си о нал них де лат но сти 
ко је се ба ве про у ча ва њем људ ског по на ша ња (со ци јал ни рад ни ци, 
де фек то ло зи, пси хо ло зи, пе да го зи), и у број ним со ци јал ним ис тра-
жи ва њи ма као те о риј ско-хи по те тич ки во дич3). 

Циљ овог ра да је на уч на си сте ма ти за ци ја и кри тич ка оце на 
не ких те о риј ско-ме то до ло шких до при но са струк ту рал ног функ ци-
о на ли зма за со ци јал на ис тра жи ва ња у обла сти со ци јал не по ли ти ке 
и со ци јал ног ра да, пре све га кроз иде је Тал ко та Пар сон са и Ро бер-
та Мер то на. Рад има циљ и да ука же на oдређене иде је ко је су од 
зна ча ја као кон текст и ис тра жи вач ки во дич у ту ма че њу со ци јал них 
аспе ка та од но са чо век-дру штво. У ар гу мен та ци ја ма узи ма ју се у 
об зир и ло гич ко-ме то до ло шки ре ле вант не оце на ви ше ауто ра ко ји 
су се ба ви ли ту ма че њи ма струк ту рал ног функ ци о на ли зма. 

Под со ци јал ним ис тра жи ва њи ма у овом ра ду се под ра зу ме-
ва ју она ис тра жи ва ња ко ја се од ви ја ју у под ру чи ју со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал ног ра да. У сре ди шту ових ис тра жи ва ња су чо век, 
ње го ви раз ли чи ти аспек ти и ре ла ци је у кон тек сту од но са чо ве ка 
са дру гим љу ди ма, гру па ма, за јед ни ца ма и гло бал ним дру штвом4).

1) Милосављевић Славомир и Радосављевић Иван, Основи методологије политичких
наука, Службени гласник, Београд, 2003.

2) Југовић Александар, »Социјална патологија – од гране социјалне медицине до науке 
о друштвеним девијацијама«, Специјална едукација и рехабилитација, Факултет за 
специјалну едукацији и рехабилитацију Универзитета у Београду број 1-2/2009б, стр. 
25-49..

3) Југовић, исто.

4) Милосављевић Милосав, »Изазови социјалних истраживања«, у зборнику: 
Истраживањауспецијалнојпедагогији (приредио: Добривоје Радовановић), Факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 
365-383.
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ИЗВОРИИОСНОВЕ
СТРУКТУРАЛНО-ФУНКЦИОНАЛИСТИЧКЕ

ТЕОРИЈЕДРУШТВАИЧОВЕКА

Пла то нов иде ал хар мо нич не др жа ве, као и Ари сто те ло во 
упо ре ђи ва ње др жа ве са ор га ни змом је су ко ре ни функ ци о на ли зма 
у со ци јал ној ми сли. Ипак, Хобс је пр ви ми сли лац ко ји је по ста вио 
про блем дру штве ног по рет ка и усло ва ње го вог одр жа ва ња у сре-
ди ште ин те ре со ва ња. Пар сонс, ка же да Хобс, узи ма ју ћи про блем 
дру штве ног по рет ка као кључ но пи та ње, »ис тра жу је осно ве дру-
штве ног жи во та«5).

Ен гле ки со ци јал ни ан тро по ло зи Ма ли нов ски и Бра ун сма-
тра ју се не по сред ним пре те ча ма струк ту рал ног функ ци о на ли зма 
јер су по шли од по став ке да се сва ко дру штво, и при ми тив но и мо-
дер но, мо ра тре ти ра ти као за тво рен и са мо до во љан си стем чи ји де-
ло ви тре ба склад но да функ ци о ни шу. У те о риј ско-ме то до ло шком 
по гле ду за чет ни ци функ ци о на ли зма су Спен сер и, на ро чи то, Дир-
кем6). Диркемовa ми сао је со ци о ло ги ју из ве ла из по зи ти ви стич ко-
исто ри ци стич ког кру га социjалне фи ло зо фи је де вет на е стог ве ка у 
мо дер ну фор му со ци о ло шког функ ци о на ли зма два де се тог ве ка7).  
За ни ма ју ћи се за кон сти ту тив не и ин те гра циј ске прет по став ке мо-
дер ног дру штва, у Пар сон со вој и Мер то но вој те о ри ји дру штво се 
ви ди, упе ча тљи во, »дир ке мов ски«: као ко лек тив но ор га ни зо ва но 
ста нов ни штво ко је на оку пу др жи је дин ствен си стем оп ште при-
хва ће них вред но сти и нор ми. 

Во де ће име струк ту рал ног функ ци о на ли зма је сте Тал кот 
Пар сонс. Он има те о риј ску на ме ру да утвр ди оп шту струк ту ру чо-
ве ко вог окру же ња тј. из гле да струк ту ре дру штва и функ ци ја/уло га 
ко је се раз ви ја ју у дру штву из ме ђу по је ди на ца, гру па, ин сти ту ци ја 
и раз ли чи тих дру штве них си сте ма8). Пар сонс по ла зи од иде је да 
је сло бод но ин ди ви ду ал но де ла ње по је ди на ца по ла зна те о риј ска 
ка те го ри ја ко ја слу жи за об ја шње ње дру штва и по рет ка. Де ло ва ње 

5) Парсонс Талкот, »Хобc и проблем поретка«, у зборнику: Функционализамусоциологији 
(приредио: Иван Кувачић), Напријед, Загреб, 1990, стр.175-180.

6) Диркем, Емил, Оподели друштвеног рада, Просвета, Београд, 1972.; Диркем Емил, 
Самоубиство, БИГЗ, Београд, 1997.; Диркем Емил, Правила социолошке методе, 
Наклада Јасенски и Турк и Хрватско социолошко друштво, Загреб, 1999.

7) Маринковић Душан, »Деконструкција Диркема: медикализација концепта социјалне 
контроле и клиникализација концепта друштвене праксе«, Социолошкипреглед, Српско 
социолошко друштво, вол. XXXVIII, 4/2004 стр. 583–601.

8) Munch Richard, »Parsonian Theory Today-in search of New Synthesis«, in proceedingsSo-
cialTheoryToday (editors: Anthony Giddens and Jonathan Turner), Polity Press, Stanford-
California, 1987, pp. 116-155.
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по је дин ца у дру штве ном жи во ту усло вље но је вред но сно-нор ма-
тив ним стан дар ди ма ко ји су ус по ста вље ни за јед нич ким жи во том 
љу ди9). 

Ори јен та ци је љу ди у жи вот ном про сто ру не чи не са мо по је-
ди нач не же ље не го су у њих угра ђе на и оче ки ва ња дру гих по је ди-
на ца. Нај ве ћи број по је ди нач них де ла ња (ак ци ја) од ви ја се из ме ђу 
дво је или ви ше по је ди на ца чи ме се ин ди ви ду ал на ак ци ја пре тва ра 
у со ци јал ну ак ци ју, ко ја је основ на ка те го ри ја дру штве ног жи во та. 
Струк ту ра си сте ма со ци јал не ак ци је са сто ји се из че ти ри де лат на 
под си сте ма: кул тур ног, дру штве ног, пер со нал ног и си сте ма ор га-
ни зма (та бе ла 1). Сва ки од че ти ри де лат на под си сте ма има сво ју 
функ ци ју у од но су на оп шти де лат ни си стем (со ци јал не ак ци је).

Та бе ла 1. Струк ту ра си сте ма со ци јал не ак ци је

Де лат ни под си стем При мар не функ ци је
Кул тур ни Одр жа ва ње обра за ца
Дру штве ни Ин те гра ци ја
Лич ност По сти за ње ци ља
По на ша ју ћи ор га ни зми При ла го ђа ва ње

  Из вор: Par sons, T. (1992). Modernadruštva, Gra di na, Niš, str. 13.
Кул тур ни под си стем фо ку си ран је око вред но сти, нор ми, ве-

ро ва ња, зна ња тј. у функ ци ји је одр жа ва ња обра сца де лат ног си-
сте ма. Дру штве ни под си стем је усме рен на ко ор ди на ци ју из ме ђу 
са став них де ло ва оп штег де лат ног си сте ма и ар ту ку ла ци ју дру-
штве них од но са. Под си стем лич но сти усме ра ва се око про бле ма 
мо ти ва ци је ак ци је или при ме не кул тур них прин ци па и зах те ва. 
Под си стем ор га ни зма фо ку си ра се на адап тив ну функ ци ју де лат-
но сти или на усло ве на ко је се де лат ност по је дин ца мо ра при ла-
го ди ти. Од но си из ме ђу ових под си сте ма су од но си ме ђу соб ног 
про жи ма ња, раз ме не и функ ци о нал не за ви сно сти. Тал кот Пар сонс 
сма тра да је кул тур ни под си стем нај бли жи »вр хов ној ре ал но сти« 
та ко да ње му да је нај ви ши при мат у од но су на оста ле под си сте ме 
јер има функ ци ју одр жа ва ња це ло куп ног си сте ма со ци јал не ак ци-
је. 

На су прот Пар сон со вој ви зи ји дру штва, у ко јој по сто ји уни-
вер зал на функ ци о нал ност и евен ту ал но »на пе тост« из ме ђу струк-

9) Пешић Весна, »Теорија промене и Парсонсово схватање модерног друштва«, у 
зборнику: Социологија друштвене акције Талкота Парсонса (приредили: Анђелка 
Милић, Весна Пешић, Данило Мркшић, Силвано Болчић, Угљеша Звекић), Институт 
за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 1990, стр. 
28-60.
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тур них ком по нен ти де лат ног си сте ма, Ро берт Мер тон сма тра да 
сви де ло ви си сте ма не мо ра ју увек вр ши ти са мо по зи тив не или 
функ ци о нал не до при но се дру штву. Мер то нов те о риј ски пре о крет 
са сто јао се у од ба ци ва њу ви зи је по ко јој је дру штво не про ти вреч-
на це ли на чи ји де ло ви ис кљу чи во склад но функ ци о ни шу. Мер тон 
сма тра да по је ди ни де ло ви дру штве ног си сте ма мо гу по ње га би-
ти и дис функ ци о нал ни - ка да се ја вља ју не га тив не по сле ди це ко-
је ума њу ју адап та ци ју си сте ма, али и не функ ци о нал ни - ка да се 
ја вља ју по сле ди це ко је су ире ле вант не за си стем10). Дру штве на 
про тив реч ност ко ја из ви ре из не ус кла ђе но сти из ме ђу дру штве не 
кул ту ре (циљ но-вред но сног окви ра жи во та љу ди) и дру штве не 
струк ту ре (слој ног по ло жа ја) ути че да се по је дин ци мо гу ин те гри-
са ти у дру штве ни си стем и на де ви јан тан на чин. 

Пар сонс сма тра да са вре ме но за пад но ка пи та ли стич ко дру-
штво пред ста вља тип нај мо дер ни јег дру штва, чи ји су по ка за те љи: 
ви сок сте пен ди фе рен ци ја ци је про фе си о нал них уло га, плу ра ли-
за ци је и адап ти бил но сти си сте ма; де мо крат ски и не а у то ри тар ни 
по ли тич ки си стем; ши рок ра спон ин сти ту ци о на ли зо ва них сло бо-
да; гран ди о зна тех но ло шко-обра зов на ре во лу ци ја, итд11). У де мо-
крат ско – плу ра ли стич ким дру штви ма по сто ја ност и оп ште при-
хва ће ност што уни вер зал ни јих вред но сти обез бе ђу је успе шни ју 
ле ги ти ма циј ску осно ву дру штву јер да је ши ри спек тар ва ри ја ци ја 
плу ра ли зо ва ним гру па ма ко је има ју раз ли чи те ин те ре се и раз ли-
чи та уве ре ња. 

За Пар сон са, пи та ње дру штве не про ме не је сте пи та ње ево-
лу ци о ног кон ти ну и те та ко ји тре ба да се за вр ши ”исто риј ским 
happy end-om”: по бе дом ка пи та ли зма и ли бе ра ли зма. Дру штве не 
про ме не схва та ју се као си стем ске и адап тив не про ме не уну тар 
по сто је ћег по рет ка. У том сми слу, Пар сонс де фи ни ше дру штве ну 
про ме ну као спо соб ност при ла го ђа ва ња дру штве них си сте ма пу-
тем по сте пе них про це са спе ци ја ли за ци је дру штве них функ ци ја и 
пра те ћег умно жа ва ња дру штве них струк ту ра. 

За со ци јал на ис тра жи ва ња од кључ не ва жно сти је и ви ђе ње 
при ро де чо ве ка и од но са чо век-дру штво.

Овај те о риј ски при ступ има ан тро по ло шку по зи ци ју у ко јој 
се чо век ви ди као лич ност ко ја је из ну тра ду бо ко про же та и об ли-
ко ва на дру штвом и кул ту ром. Функ ци о на ли зам по чи ва на прет по-

10)  Мертон Роберт, Отеоријскојсоциологији, Наклада ЦДД, Загреб, 1979.

11)  Парсонс Талкот, Модернадруштва, Градина, Ниш, 1992.
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став ци да је чо век са став ни део дру штве ног си сте ма12). Чо век је но-
си лац не ке од мно го број них дру штве них уло га (“би ће дру штве не 
уло ге”) од ко га се оче ку је да се укло пи у оче ки ва ња дру гих љу ди, 
као што он оче ку је да се и дру ги укло пе у ње го ва оче ки ва ња. Он у 
сво јој “жи вот ној ак ци ји” има две вр сте ори јен ти ра: пр во, то су мо-
ти ва ци о не ори јен та ци је ко је се фо ку си ра ју око за до во ље ња по тре-
ба и дру го, то су вред но сно-нор ма тив ни ори јен ти ри ко ји се од но се 
на мо рал не прин ци пе ко је по је ди нац де ли са дру ги ма. 

Ме ђу тим, Пар сонс уоча ва да љу ди не мо гу увек ко му ни ци-
ра ти као но си о ци ра зних уло га јер би он да би ли ”са мо шра фо ви” 
ком плек сног си сте ма, че му се су прот ста вља људ ска при ро да. Он 
“фрој дов ски” сма тра да је циљ чо ве ко вог по на ша ња те жња ка за-
до вољ ству и из бе га ва њу бо ла. За то се и људ ска при ро да ”до жи-
вља ва” као скло на де ви ја ци ја ма13). И Мер тон оста је при иде ји да 
са о бра жа ва ње по је ди на ца са до ми ни ра ју ћим ци ље ви ма и вред но-
сти ма дру штва чи ни suigeneris сва ке ко лек тив не ор га ни зо ва но сти 
ко ја би се мо гла на зва ти дру штвом14). 

Од нос чо век-дру штво, Пар сонс и Мер тон по ста вља ју кроз 
при зму ре ла ци је из ме ђу дру штве ног по рет ка и ин ди ви ду ал ног по-
на ша ња, при че му је кључ на усме ре ност ана ли зе ори јен ти са на ка 
ис пи ти ва њу ме ха ни за ма ко ји по је дин ца кон фор ми ра ју си сте му. 
Кон фор ми зам или при ла го ђе ност по је дин ца вред но сно-нор ма тив-
ном си сте му дру штва и са гла сност уло га са оче ки ва њи ма дру гих, 
је сте услов со ци јал не ин те гра ци је дру штва. Ме ха ни зми кон фор ми-
зма на ла зе се у про це си ма со ци ја ли за ци је, ин тер и о ри за ци је вред-
но сти и со ци јал не кон тро ле. Пу тем ових ме ха ни за ма по је ди нац се 
”пре о бли ча ва” у со цио-кук тур ну лич ност, а исто вре ме но ус по ста-
вља се и ин те гра ци ја со ци јал ног по рет ка.

Зна чај со ци јал ног ра да за функ ци о на ли стич ку со ци о ло ги ју 
нај бо ље го во ри Пар сон со ва рас пра ва о про бле ми ма со ци о ло ги је 
као про фе си је. Он на во ди да су два ње на глав на за дат ка: вас пи та-
ње омла ди не на ко ле џи ма и ве за со ци о ло ги је са со ци јал ним ра дом 
у ре ша ва њу дру штве них про бле ма. Раз лог зна ча ја со ци јал ног ра да 
је сте, по Пар сон су, иде о ло шке при ро де, јер у сре ди ште на уч не и 

12) Кувачић Иван, Расправеометоди–проблемиприступа удруштвеним знаностима, 
Напријед, Загреб, 1988.

13) Југовић Александар, Друштвенапатологија и нормалност–теоријскеи практичне
перспективе, Службени гласник, Београд, 2002.

14) Merton Robert and Nisbet Robert, ContemporarySocialProblems, Hartcourt Brace Jovanov-
ich, New York, 1971.
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дру штве не па жње до ла зе про бле ми кон фор ми зма15). А со ци јал ни 
рад је сте сред ство ко је ути че да »не при ла го ђе ни по је дин ци« по-
но во де ла ју у скла ду са дру штве ним оче ки ва њи ма, што је је дан од 
бит них пред у сло ва ин те гра ци је и хар мо нич ног де ло ва ња дру штве-
ног си сте ма.

АНАТОМИЈАПАРСОНСОВОГ
ДРУШТВЕНОГСИСТЕМА

Ме то до ло шки до при но си Пар сон са у со ци јал ним ис тра жи-
ва њи ма, у нај оп шти јем сми слу, је су дво ја ки: 1) раз ви ја ње си сте ма-
ти зо ва ног ана ли тич ког мо де ла дру штва и ње го ве струк ту ре, као и 
уну тра шњих/спољ них ве за из ме ђу еле ме на та дру штве не струк ту-
ре и 2) кључ не де фи ни ци је ко је мо гу пред ста вља ти пој мов но-хи-
по те тич ки во дич. 

Пар сон со ва основ на иде ја је да, пре про у ча ва ња кључ них 
про бле ма дру штва, тре ба пре по зна ти основ не струк ту рал не еле-
мен те дру штва и утвр ди ти њи хо ве ме ђу соб не од но се. Пар сонс тра-
жи ”то тал ну ана то ми ју со ци јал ног си сте ма пре ем пи риј ског ис тра-
жи ва ња кон крет них обра за ца дру штве ног по на ша ња”16). 

Пар сонс ви ди дру штво  као отворенисистемкојиимасво-
јегранице,аликојијеусталнојразмени(тзв.inputaioutputa)и
прожимањусавластитимокружењемикојитежистањуекви-
либријума. Фе но мен раз ме не или про жи ма ња из ме ђу би ло ко ја од 
че ти ри де лат на под си сте ма од су штин ског је зна ча ја за функ ци о-
ни са ње де лат ног си сте ма јер он под ра зу ме ва по сто ја ње тзв. »зо на« 
или »гра нич них под ру чи ја« ко је су за јед нич ке за два под си сте ма. 
На при мер, уло ге пред ста вљу зо ну у ко јој се су сре ћу дру штве ни 
под си стем и под си тем лич но сти, или, вред но сти су зо не про жи ма-
ња дру штве ног и кул тур ног под си сте ма. 

Дру штво или дру штве ни си стем са ста вљен је из че ти ри под-
си сте ма ко ји има ју: 1) струк тур не ком по не на те; 2) аспек те раз вој-
ног про це са и 3) при мар не функ ци је.  У ства ри, Тал кот Пар сонс је 
на ана ли зи дру штва при ме нио па ра диг му о че ти ри функ ци је оп-
штег де лат ног си сте ма.  У та бе ли 2. при ка за на је упра во тзв. »Fo ur 

15) Parsons Talcot, Evolutionary Universals in Society, AmericanSociologicalReview, American 
Sociological Association, vol. 29, no. 3/1965.

16) Илић Владимир, Функционализамусоциологији, Институт за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2013,година48. стр.53-77.

60

fun ction pa ra dig ma« или тзв. А-Г-И-Л ше ма17). То су функ ци је адап-
та ци је (Adap tion), по сти за ња ци ља (Goal at ta in ment), ин те гра ци је 
(In te gra tion) и одр жа ва ња обра за ца (La tent Pat tern ma in te nan ce).
Пар сонс сма тра да што је уну тра шњи са др жај дру штва бли жи овој 
ше ми, или што је уну тра шња ди фе рен ци ја ци ја дру штва ве ћа, не ко 
кон крет но дру штво је ви ше од ма кло на ска ли мо дер но сти. 

Пар сонс сма тра да што је уну тра шњи са др жај дру штва бли-
жи овој ше ми, или што је уну тра шња ди фе рен ци ја ци ја дру штва ве-
ћа, не ко кон крет но дру штво је ви ше од ма кло на ска ли мо дер но сти. 

Та бе ла 2. Дру штво (уоп ште ни је, дру штве ни си стем)

Подсистеми Структурне
компоненте

Аспектираз-
војногпроцеса

Примарне
функције

Одр жа ва ње 
обра сца или 
по ве ре ње 

Вред но сти Уоп шта ва ње 
вред но сти

Одр жа ва-
ње обра сца

Дру штве не 
за јед ни це Нор ме Укљу че ње Ин те гра ци ја

Др жав ност Ко лек ти ви те ти Ди фе рен ци ја ци ја По сти за ње ци ља

При вре да Уло ге Адап тив но 
на пре до ва ње При ла го ђа ва ње

Из вор: Par sons Tal cott (1992). Modernadruštva. Niš: Gra di na, str. 20.
Под си стем одр жа ва ња обра сца пред ста вља кул тур ну ком-

по нен ту дру штве ног си сте ма ко ји има функ ци ју одр жа ва ња и 
ста би ли зо ва ња мо рал но-вред но сног по рет ка. Основ на свр ха овог 
под си сте ма дру штва је сте да одр жи со ли дар ност у ко лек тив ним 
од но си ма18). Ре ше ње »пи та ња« мо дер ног по рет ка ни је мо гу ће ус-
по ста вља њем ста ре ин те гра ци је тј. уки да њем сло бо де и плу ра ли-
зма уве ре ња јер се ин ди ви ду ал на уве ре ња ви ше не мо гу хо мо ге-
ни зо ва ти. Мо дер ни и де мо крат ски по ре дак, у си ту а ци ји ка да ви ше 
не ма »јед не исти не«, мо гућ је са мо уко ли ко је и уни вер за ли стич ки 
и ин ди ви ду а ли стич ки тј. уко ли ко одр жа ва за јед нич ки иден ти тет и 
об у хва та раз ли чи те со ци јал не ак тив но сти. 

Срж мо дер ног дру штва пред ста вља ње го ва ин те гра тив на 
ком по нен та или дру штве на за јед ни ца за то што она има функ ци ју 

17)  Парсонс Талкот, Модернадруштва, Градина, Ниш, 1992.

18) Парсонс, исто.
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»да ар ти ку ли ше је дан си стем нор ми са ко лек тив ном ор га ни за ци-
јом, ко јем су свој стве ни је дин ство и ко хе зив ност«19).

Др жав ност или по ли тич ки по ре дак је усме рен на функ ци-
ју вр ше ња вла сти. Пар сонс ис ти че: »Ни је дан ве ли ки и сло же ни 
дру штве ни си стем не мо же би ти тра јан, уко ли ко са гла сност са ве-
ли ким де лом ње го вог нор ма тив ног по рет ка ни је оба ве зу ју ћа, тј. 
уко ли ко не са гла сност не по вла чи за со бом не га тив не си ту а ци о не 
санк ци је«20). У мо дер ном дру штву, ова функ ци ја се не од но си са мо 
на при мар ну по ли тич ку власт већ и на цр кве ну, уни вер зи тет ску 
или по слов ну де лат ност. 

Еко но ми ја је под си стем дру штва чи је су нај ви дљи ви је обла-
сти „при вре да и тех но ло ги ја; њо ме упра вља прин цип по жељ но сти 
ефи ка сног га здо ва ња из во ри ма…У мо дер ним дру штви ма, по себ-
но је ја сна нор ма тив на стра на ових пи та ња и то пре ко ре гу ли са ња 
упо тре бе ра да као фак то ра про из вод ње у при вред ном сми слу. Ан-
га жо ва ње рад не сна ге под ра зу ме ва оба ве зу да се »ра ди ефи ка сно у 
окви ру ле ги тим них усло ва за по сле ња“21). 

Из Пар со но со ве ана то ми је дру штва, за ме то до ло ги ју со ци-
јал них ис тра жи ва ња и прак су со ци јал ног ра да и со ци јал не по ли-
ти ке ве ли ки зна чај има ју де фи ни ци је основ них пој мо ва ко ји ма 
об ја шња ва кон сти ту ци ју и функ ци о ни са ње дру штва и ме ђу соб не 
од нос уну тар дру штве не струк ту ре.

Под пој мом струк ту ра Пар сонс под ра зу ме ва уну тра шњу уре-
ђе ност дру штве ног си сте ма. Струк тур не ком по нен те дру штва чи не 
вред но сти, нор ме, ко лек ти ви те ти или гру пе и уло ге. 

Вред но сти има ју при мат у функ ци о ни са њу дру штве них си-
сте ма јер је њи хо ва функ ци ја да одр жа ва ју ба зич ну »кул тур ну ше-
му« = мо рал но-вред но сни кон сен зус. Нор ме де лу ју у ци љу ин те-
гра ци је дру штве них си сте маи ре гу ла ци је мно штва ра зно вр сних 
про це са ко ји до при но се спро во ђе њу основ них вред но сних опре-
де ље ња на ко ји ма се дру штво за сни ва. Ко лек ти ви те ти/гру пе има ју 
функ ци ју по сти за ња ци ље ва дру штва. 

Уло га је »онај тип струк тур не ком по нен те ко ме је при мар на
функ ци ја при ла го ђа ва ње и ко ја се схва та као од ре ђе ње кла се по је-
ди на ца ко ји су, пре ко уза јам них оче ки ва ња, укљу че ни у од ре ђе ни 
ко лек ти ви тет«22). Ка рак те ри сти ка мо дер ног дру штва је по ја ва плу-

19) Парсонс, исто, стр. 21.

20) Парсонс, исто, стр. 26.

21) Парсонс, исто, стр. 28.

22) Парсонс, исто, стр. 15
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ра ли те та уло га. Дру штве не уло ге опре де љу ју дру штве ни ста тус 
чо ве ка. Све дру штве не уло ге не ма ју исти зна чај јер уз по вољ ни ји 
дру штве ни по ло жај иду и дру штве на моћ и дру штве ни углед. По-
сто ја ње си сте ма ле ги тим них оче ки ва ња уло га ко је љу ди »пре у зи-
ма ју« до во ди до ства ра ња дру штве них ин сти ту ци ја.

Ин сти ту ци је су фак тор кон тро ле по на ша ња људ ских би ћа у 
дру штву. Њи хо ва основ на функ ци ја је сте да по је ди нач ни, вла сти ти 
ин те рес по је дин ца мо би ли ше и усме ри у прав цу оче ки ва ног по на-
ша ња или оче ки ва не уло ге. У дру штву су нај зна чај ни је три вр сте 
ин сти ту ци ја: си ту а ци о не (нпр. срод ство, по ро ди ца), ин стру мен-
тал не (нпр. про фе си о нал не уло ге: ле ка ра, прав ни ка, итд.) и ин те-
гра тив не (ин сти ту ци је вла сти  и  со ци јал на стра ти фи ка ци ја).

 Мно ге де фи ни ци је со ци јал ног ра да ја сно од сли ка ва ју 
пред ста вље ни функ ци о на ли стич ки мо дел гле да ња на од нос чо ве ка 
и дру штва у по гле ду дру штве них ци ље ва и уло га ове про фе си је и 
де лат но сти, као што су: по бољ ша ње со ци јал ног функ ци о ни са ња 
де ви јант них по је ди на ца, гру па или за јед ни ца, очу ва ње дру штве-
не ко хе зи је или екви ли бри ју ма из ме ђу дру штва и по је дин ца, со ци-
јал на ре ха би ли та ци ја, пре вен ци ја раз ли чи тих дис функ ци о нал них 
ста ња и по на ша ња као и уче ње пра вил них и »оче ки ва них« дру-
штве них уло га23). 

Отво ре на функ ци о на ли стич ка де фи ни ци ја со ци јал ног ра да 
је сте она из 1958. го ди не ко ју је де фи ни са ла Ко ми си ја за прак су 
со ци јал ног ра да аме рич ке На ци о нал не асо ци ја ци је со ци јал них 
рад ни ка. Пре ма овој де фи ни ци ји три основ на ци ља прак се со ци-
јал ног ра да су24): да по мог не по је дин ци ма и гру па ма да пре по зна ју 
и от кло не или ума ње про бле ме ко ји су на ста ли ди се кви ли бри ју-
мом из ме ђу њих и окру же ња; да иден ти фи ку је по тен ци јал на под-
ру чи ја ди се кви ли бри ју ма из ме ђу по је ди на ца или гру па и њи хо вог 
окру же ња ка ко би се пре ве ни ра ли слу ча је ви ди се кви ли бри ју ма; и 
ко нач но, то су ку ра тив ни и пре вен тив ни ци ље ви, ко ји под ра зу ме-
ва ју тра же ње, пре по зна ва ње и оја ча ва ње мак си му ма по тен ци ја ла 
код по је ди на ца, гру па и за јед ни ца. 

Пар со но сва струк ту рал на и си стем ска пер спек ти ва дру штва 
ја сно отва ра про стор да се уло ге со ци јал ног ра да про на ла зе и у25): 

23) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.

24) Compton Beulah and Galaway Burt, SocialWorkProcesses, Fourth Edition, Wadsworth Pub-
lishing Company, Belmont-California, 1989.

25) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.
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а) гра ђе њу дру га чи јих или но вих веза између љу ди и си-
сте ма ко ји ма су окру же ни;

б) уна пре ђи ва њу ин тер ак ци је из ме ђу љу ди у окви ру из вор-
них си сте ма (по пут по ро ди це, уста но ва, итд.);

ц) уче њу но вих уло га за по је дин це ко ји су де ло ви не ких 
ши рих си сте ма; 

д) про ме ни на ру ше не ко мун ка ци је из ме ђу раз ли чи тих суб-
си сте ма (као што су по је дин ци у по ро ди ци, шти ће ни ци 
у до му, итд.); 

е) ме ња њу дис функ ци о нал них си сте ма и струк ту ра (по ро-
ди ца, за јед ни ца, ин сти ту ци ја);

ф) ства ра њу но вих со ци јал них мре жа (нпр. за ал ко хо ли ча-
ре, нар ко ма не, бив ше за тво ре ни ке, де цу из ин сти ту ци-
о нал не за шти те у про це су ре ха би ли та ци је и со ци јал не 
ре ин те гра ци је); 

г) по сре до ва њу из ме ђу раз ли чи тих си сте ма у ко ји ма је 
окру жен кли јент; 

х) пред у зи ма њу раз ли чи тих со ци јал них ак ци ја уну тар не-
ких дру штве них струк ту ра (нпр. ло кал них за јед ни ца).

МЕРТОНОВАФУНКЦИОНАЛНААНАЛИЗА
ИТЕОРИЈАСОЦИЈЛНИХПРОБЛЕМА

За ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња у со ци јал ној по ли ти ци и со ци-
јал ном ра ду по себ но су бит не че ти ри иде је Ро бер та Мер то на. Пр-
во, то је пи та ње од но са те о ри је и ис тра жи ва ња у кон тек сту тзв. те-
о ри ја сред њег оби ма. Дру го, то је иде ја раз ли ко ва ња ма ни фест них 
од ла тент них дру штве них функ ци ја. Тре ће, раз ви ја ње па ра диг ме 
за функ ци о нал ну ана ли зу дру штве них по ја ва. И че твр то, те о ри ја 
со ци јал них про бле ма и ано ми је.

Теоријесредњегобима. Док је Пар сонс у ме то до ло шком по-
гле ду зах те вао ма кро со ци о ло шку и то тал ну ана ли зу дру штве ног 
си сте ма пре би ло ка квог про у ча ва ња по је ди нач них по ја ва или не-
ких је ди ни ца људ ског по на ша ња, Мер тон »обр ће« овај по сту лат: 
за ње га, у ре ша ва њу про бле ма кон сти ту ци је дру штве ног си сте ма 
тре ба по ћи од кон крет них ем пи риј ских за хва та, а не од ап стракт но 
по ста вље ног оп штег те о риј ског мо де ла дру штва. Мер тон сма тра 
да се не ки кон сти ту тив ни еле мент дру штва мо же про у чи ти са мо 
по мо ћу ис ку стве ног ис тра жи ва ња, а не обр ну то.
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За раз ли ку од Пар сон са ко ји си сте му да је при мат у од но су 
на по на ша ње по је ди на ца и ко ји се ба ви ис пи ти ва њем одр жа ња ста-
бил но сти и ко хе зив но сти дру штве ног си сте ма, Мер тон сма тра да 
по је ди нач на дру штве на по на ша ња мо гу да иза зи ва ју раз ли чи те по-
сле ди це по дру штве ни си стем. Те по сле ди це не мо ра ју да де лу ју 
са мо у прав цу ин те гра ци је си сте ма и ње го вог одр жа ва ња, већ и 
у прав цу дез ин те гра ци је. Мер тон у функ ци о на ли зам уно си пи та-
ње дру штве не дез ин те гра ци је и дис функ ци о нал но сти или »укус 
Марк са«. 

Мер тон је био за ин те ре со ван да од го во ри на по тре бу за ис-
пи ти ва њем усло ва за по сти за ње нај а де кват ни јег на чи на аку му ла-
ци је на уч ног зна ња о дру штву26). Он је сма трао да се реч те о ри ја 
упо тре бља ва на мно го раз ли чи тих на чи на (нпр. као рад на хи по те-
за у ис тра жи ва њи ма, као об у хват на али не сре ђе на спе ку ла ци ја или 
као ак си о мат ски ми са о ни си стем, итд.), та ко да по ста је реч ко ја 
пре ти да по ста не бе сми сле на. У том по гле ду, Мер тон дру штве ну 
(со ци о ло шку) те о ри ју ви ди као во ди ча у ем пи риј ским ис тра жи ва-
њи ма. Због то га се он за ла же за кон сти ту и са ње те о ри је сред њег 
оби ма.

Мер тон де фи ни ше те о ри је сред њег оби ма као оне ко је »ле же 
из ме ђу ма лих али нео п ход них рад них хи по те за ко је се по ја вља-
ју у из о би љу у то ку сва ко днев ног ис тра жи ва ња и све о у бу хват них 
си сте ма тич них стре мље ња ка раз ви ја њу јед ни сте ве не те о ри је ко ја 
ће об ја сни ти све уни форм но сти дру штве ног по на ша ња, дру штве-
не ор га ни за ци је и дру штве не про ме не...Оне су по сред ник из ме ђу 
оп штих те о ри ја дру штве ног си сте ма, ко је су пре ви ше уда ље не од 
по је ди нач них кла са дру штве ног по на ша ња, ор га ни за ци је и про ме-
не да би мо гле при ка за ти оно што је по сма тра но, и оних де таљ них, 
сре ђе них де скрип ци ја по је ди но сти ко је ни су ни ма ло уоп ште не«27).

Те о ри је сред њег оби ма.са сто је се од огра ни че них ску по-
ва прет по став ки из ко јих се ло гич ки из во де спе ци фич не хи по те-
зе ко је се по твр ђу ју ем пи риј ским ис тра жи ва њем. »Тај тип те о ри ја 
уки да ди стинк ци ју из ме ђу ми кро со ци о ло шких про бле ма, ко ји се 
по ја вљу ју у ис тра жи ва њу ма ле гру пе, и ма кро со ци о ло шкох про-
бле ма, ко ји се по ја вљу ју у ком па ра тив ном про у ча ва њу дру штве-
не по кре тљи во сти и фор мал не ор га ни за ци је као и ме ђу за ви сно сти 
дру штве них ин сти ту ци ја«28). Те о ри је сред њег оби ма тре ба да се 

26) Илић Владимир, Функционализам у социологији, Институт за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.

27) Мертон Роберт, Отеоријскојсоциологији, Наклада ЦДД, Загреб, 1979, стр, 44.

28) Мертон Роберт, исто,стр, 75.
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за сни ва ју на раз ли чи тим си сте ми ма со ци о ло шке ми сли. Као нај-
по зна ти је при ме ре те о ри ја сред њег оби ма, Мер тон на во ди Дир ке-
мо ву те о ри ју са мо у би ства и Ве бе ро ву те о ри ју о при вред ној ети ци 
про те стант ске ре ли ги је. 

Манифестне и латентне функције социјалног понашања. 
Ро берт Мер тон је уви део да у со ци о ло шкој ли те ра ту ри по сто-
ји че сто (не мар но) бр ка ње јед ног ва жног ис тра жи вач ког про бле-
ма у про у ча ва њу дру штве ног по на ша ња љу ди. То бр ка ње се ти-
че не-уоча ва ња ди стинк ци је из ме ђу све сних мо ти ва за дру штве но 
по на ша ње и ње го вих дру штве них по сле ди ца или функ ци ја. За то 
Мер тон ис ти че да по је ди не дру штве не по ја ве, по ред то га што мо гу 
има ти ма ни фест ну (при зна ту) дру штве ну функ ци ју, мо гу, та ко ђе, 
има ти и ла тент ну дру штве ну функ ци ју у од но су на си стем. 

Ла тент не функ ци је пред ста вља ју не на ме ра ва не по сле ди це 
дру штве них ак тив но сти љу ди ко је су че сто не при зна те јер од у-
да ра ју од »здра во ра зум ског« зна ња о жи во ту. Мер тон кон ста ту је: 
»Украт ко, сма тра мо да се ис так ну ти ин те лек ту ал ни до при но си со-
ци о ло га, пре све га, на ла зе у про у ча ва њу не на ме ра ва них по сле ди ца 
(ме ђу ко ји ма су ла тент не фун цки је) дру штве них ак тив но сти, као 
и у про у ча ва њу ан ти ци пи ра них по сле ди ца (ме ђу ко ји ма су ма ни-
фест не функ ци је)«29). От кри ва ње ла тент них дру штве них функ ци ја, 
за Мер то на, је сте кључ ни до при нос со ци о ло ги је на уч ном зна њу и 
про у ча ва њу дру штве ног жи во та. Уво ђе ње овог пој ма у ис тра жи ва-
ње до во ди до за кључ ка да дру штве ни жи вот ни је јед но ста ван ка ко 
се на пр ви по глед чи ни. 

Ла тент не функ ци је не ке дру штве не ак тив но сти љу ди ни су, 
»уоби ча је но зна ње« јер су то не на ме ра ва не и обич но не при зан-
те пси хо ло шке или дру штве не по сле ди це. Про у ча ва ње ла тент них 
функ ци ја мо же да до ве де до уоча ва ња да, на при мер, не ка ира ци о-
нал на по на ша ња љу ди мо гу би ти по зи тив но функ ци о нал на за гру-
пу иако, ма ни фест но, ни су при хва ће на од чла но ва гру пе, или да су 
по је ди не ак тив но сти љу ди до ве ле до ре зул та та ко јег ак те ри ни су 
оче ки ва ли. На при мер, у од но су пре ма из вр ши о цу не ког кри вич-
ног де ла, санк ци ја или ка зна има ма ни фест ну функ ци ју јер је усме-
ре на на ње го во укла па ње у си стем. У од но су пре ма дру штву ка зна 
има ла тент ну функ ци ју учвр шћи ва ња дру штве не со ли дар но сти30).

Мер тон овом иде јом по ру чу је да тек уоча ва њем ла тент них 
функ ци ја дру штве них по ја ва или по на ша ња љу ди, ху ма ни стич ко-

29) Мертон Роберт, исто, стр, 133.

30) Кувачић Иван, »Предговор: О Мертонову обрасцу функционалне анализе у социологији«, 
Отеоријскојсоциологији, Мертон К. Роберт, Загреб: Наклада, ЦДД, 1979, стр. V-X.
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дру штве не на у ке «гле да ју иза фа са де до га ђа ја». Ку ва чић на во ди 
до бар при мер раз ли ко ва ња и уоча ва ња ма ни фест них од ла тент них 
дру штве них функ ци ја у ис тра жи ва њу со ци јал них по ја ва: „Љу ди се 
же не и за сни ва ју по ро ди цу због то га што се за љу бљу ју или због 
не ких дру гих мо ти ва, а по ро ди ца има не ке објек тив не функ ци је – 
одр жа ва ње вр сте, од гој мла дог на ра шта ја и чу ва ње уста но вље ног 
по рет ка“31). Ме ђу тим, ка да по ја ви за љу бљи ва ња и за сни ва ња бра ка 
при ђе мо кроз ана ли зу ње го вих ла тент них функ ци ја, са зна је мо да 
се „љу ди за љу бљу ју у чвр стим окви ри ма кла се, при хо да и обра зо-
ва ња, ода кле се мо же за кљу чи ти да тек кад су ство ре ни од ре ђе ни 
увје ти, по јед ни ци се би до зво ља ва ју да се за љу бе“32).

Парадигмазафункционалнуанализу.Мер то но ва на ме ра би-
ла је да из гра ди је дан иде о ло шки не при стра сан те о риј ско-ме то до-
ло шки ин стру мент ко ји тре ба да уна пре ди ква ли та тив ну ана ли зу 
у со ци о ло ги ји и до при не се ства ра њу про гре сив ни је и ефи ка сни је 
функ ци о на ли стич ке те о ри је, пре све га пу тем ко рек ци је кључ них 
по сту ла та и ка те го ри јал ног апа ра та уни вер зал ног функ ци о на ли-
зма33). У ту свр ху, Мер тон је из ра дио па ра диг му за функ ци о нал ну 
ана ли зу34). Мер тон ову па ра диг му схва та као ме тод ту ма че ња и ин-
тер пре та ци је по да та ка до би је них у ис тра жи ва њу. 

Функ ци о нал на ана ли за у осно ви је струк ту рал но ори јен ти са-
на јер јој је кључ но пи та ње у ко јој ме ри по зна ва ње струк ту рал ног 
кон тек ста омо гу ћа ва ис тра жи ва чу да ан ти ци пи ра нај ве ро ват ни је 
ал тер на ти ве, као и да пру жи осно ву за на уч но уоп шта ва ње и пред-
ви ђа ње. Исто та ко, функ ци о нал на ан ли за са др жи у се би и еле мен те 
ком па ра ци је «јер, на при мер, кад опи су је ка рак те ри стич ни обра зац 
за ре ше ње стан дар ди зо ва ног про бле ма (нпр. из бор брач ног дру га) 
она ука зу је и на глав не ал тер на ти ве ко је та кав обра зац укљу чу је 
(го во ри о из бо ру на те ме љу ро ман тич не љу ба ви, ко ји ис кљу чу је 
из бор на осно ву имет ка)»35). 

За ме то до ло ги ју со ци јал них ис тра жи ва ња ва жно је за кљу чи-
ти да Мер тон сма тра да се де скрип ци ја не ког слу ча ја не сме од ви-

31) Кувачић, исто, стр. VI.

32) Кувачић, исто, стр. VI.

33) Илић Владимир, Функционализамусоциологији, Институт за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.

34) Видети шире у: Merton, 1979: 114 – 120.

35) Кувачић Иван, Расправеометоди–проблемиприступа удруштвеним знаностима, 
Напријед, Загреб, 1988, str. 94.
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ја ти про из вољ ном ин ту и ци јом, већ ја сним де скрип ти ви ним про то-
ко лом за функ ци о нал ну ана ли зу ко ји под ра зу ме ва36):

1) сме шта ње уче сни ка у обра зац дру штве не струк ту ре – 
ди фе рен ци јал на пар ти ци па ци ја;       

2) узи ма ње у об зир ал тер на тив них об ли ка по на ша ња ко ји 
су ис кљу че ни ис ти ца њем опа же ног обра сца (тј. обра ћа-
ње па жње не са мо на оно што се по ја ви ло, већ и на оно 
што је за не ма ре но);

3) емо тив на и ког ни тив на зна че ња ко ја обра сцу при пи су ју 
ње го ви уче сни ци;

4) раз ли ка из ме ђу мо ти ва ци је за уче ство ва ње у обра сцу и 
објек тив ног по на ша ња укљу че ног у обра зац;

5) пра вил но сти по на ша ња, ко је чла но ви не при зна ју, али 
ко је су, без об зи ра на то, по ве за но са цен трал ним обра-
сцем по на ша ња.

Теоријасоцијалнихпроблемаианомије. За со ци јал ну по ли-
ти ку и со ци јал ни рад зна чај на је вред ност иде је Ро бер та Мер тон 
о дру штве ним про тив реч но сти ма из ра же ним кроз дру штве ну ано-
ми ју и со ци јал не про бле ме. Ове иде је ши ре пред мет про у ча ва ња 
и прак тич ног ба вље ња со ци јал ног ра да. По ред на уч не вред но сти, 
иде ја да дру штве ну де ви јант ност и со ци јал не про бле ме чи не и ста-
ња со ци јал не дез ор га ни за ци је, дис функ ци је дру штве них струк ту-
ра и ин сти ту ци ја, је сте зна чај на и у то ме што она омо гу ћа ва да се 
те жи ште прак тич ног ре а го ва ња дру штва на де ви јант ност по ме ри 
са не при ла го ђе них по је дин ца ка по је ди ним де ло ви ма дру штве них 
струк ту ра, за јед ни ца, гру па и ин сти ту ци ја. Та ко по ред де ви јант них 
по је ди на ца и гру па пред мет де лат но сти со циј ла ног ра да по ста ју и 
со ци јал ни про бле ми. 

Со ци јал ни рад се „окре ће“ про бле ми ма функ ци о ни са ња, 
оп стан ка и струк ту рал не ста бил но сти људ ских при мар них гру па 
(пре све га по ро ди це), ин сти ту ци ја и за јед ни ца (по себ но ло кал-
них). „При хва та њем те о ри ја о дру штве ним дез ор га ни за ци ја ма, као 
осно ву свог прак тич ног де ло ва ња, со ци јал ни рад се окре ће оним, 
што би се мо гло услов но на зва ти, де ви ја ци ја ма уну тар по је ди них 
ин сти ту ци ја или ин сти ти ци о нал них си сте ма“37). 

По Мер то ну, ка рак те ри сти ка и нај ра зви је нијх дру шта ва мо-
же би ти јед на су штин ска дру штве на про тив реч ност ко ја из ви ре из 

36) Мертон Роберт, Отеоријскојсоциологији, Наклада ЦДД, Загреб, 1979, str. 126.

37) Милосављевић Милосав, Социјалнираднамеђивекова, Драганић, Београд, 1998, str. 
189.
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не ус кла ђе но сти из ме ђу дру штве не кул ту ре или циљ но-вред но сног 
окви ра жи во та љу ди и дру штве не струк ту ре или слој ног по ло жа ја 
љу ди. Та про тив реч ност од ре ђу је дру штве не мо гућ но сти за по сти-
за ње оп ште при хва ће них вред но сно-циљ них ори јен ти ра та ко да се 
по је дин ци мо гу ин те гри са ти у дру штве ни си стем и на де ви јан тан 
на чин. 

На овој иде ји, Ро берт Мер тон је са чи но јед ну од нај бо љих 
и нај у ти цај них оп штих ти по ло ги ја де ви јант них по на ша ња и раз-
вио свој кон цепт ано ми је. По ла зе ћи од то га да је ано ми ја си ту а ци-
ја дру штве ног рас ко ра ка из ме ђу дру штве них ци ље ва и ле гал них 
сред ста ва за њи хо во по сти за ње, Мер тон уоча ва на чи не адап та ци је 
по је ди на ца на та кво ста ње. Мер тон из во ди пет мо гу ћих од го во ра 
од ко јих са мо је дан из ра жа ва дру штве ну нор мал ност, а то је кон-
фор ми зам. Де ви јант ни ти по ви дру штве ног одо го во ра по је дин ца на 
ано ми ју су: ино ва ци ја, ри ту а ли зам, по вла че ње и бунт38). Мер тон је 
иде јом ано ми је на го ве стио уло гу мо ћи и кла сног су ко ба у ана ли зи 
де ви јант них по на ша ња. 

И ко нач но, Мер тон је де ви јант на по на ша ња и со ци јал не дез-
ор га ни за ци је об је ди нио пој мом со ци јал них про бле ма. Де ви јант на 
по на ша ња (по пут, мен тал них бо лет си, кри ми на ла, де ли квент них 
суб кул ту ра, нар ко ма ни је, ал ко хо ли зма, са мо у би ста ва, про сти ту ци-
је) и со ци јал не дез ор га ни за ци је (као што су по пу ла ци јо не кри зе, 
ра сни про бле ми, по ро дич не дез ор га ни за ци је, не за по сле ност, си ро-
ма штво, на си ље) је су основ ни ти по ви со ци јал них про бле ма39). 

Основ не осо би не со ци јал них про бле ма је су сле де ће40): то су 
по ја ве ко је су на ста ле као ре зул тат не скла да из ме ђу дру штве них 
вред но сти и дру штве не ствар но сти; со ци јал ни про бле ми има ју 
дру штве не узро ке;  то су по ја ве ко је су дру штве но уоч љи ве и вред-
но ва не као не по жељ не; со ци јал ни про бле ми мо гу има ти ка рак тер 
и ма ни фест не и ла тент не дру штве не по ја ве; со ци јал ни про бле ми 
оста вља ју дру штве не по сле ди це; на њих дру штво ре а гу је кроз пла-
ни ра не и осми шље не дру штве не ак ци је. 

Те о ри је ано ми је и со ци јал них про бле ма оста вља ју сна жне 
им пул се за кон ци пи ра ње со ци јал ног ра да и со ци јал не по ли ти ке 
усме ре не пре ма овим по ја ва ма. Со ци јал на по ли ти ка за сно ва на на 

38) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.

39) Merton Robert and Nisbet Robert, ContemporarySocialProblems, Hartcourt Brace Jovanov-
ich, New York, 1971.

40) Merton Robert and Nisbet Robert, isto, p. 799.
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овим те о ри ја ма са др жи два основ на прин ци па41): то су А) за тва ра-
ње не ле ги тим них мо гућ но сти и Б) отва ра ње ле ги тим них мо гућ но-
сти и. 

А) Основ ни прин цип со ци јал не по ли ти ке ко ја се осла ња на 
струк ту рал но-функ ци о на ли стич ке иде је о при ро ди дру штве не де-
ви јант но сти је сте за тва ра ње не ле ги тим них мо гућ но сти. То се по-
сти же ја ча њем со ци јал не кон тро ле. Ов де спа да ју све ме ре пре вен-
ци је и ре пре си је де ви јант но сти ко је спро во де уста но ве со ци јал не 
кон тро ле – ја ча ње по ли ци је или по о штра ва ње ка зне не по ли ти ке, 
итд. 

„Кон трол ни ре фор ми зам“ ко ји из ви ре као со ци јал но-по ли-
тич ка им пли ка ци ја из струк ту рал но-функ ци о на ли стич ке те о ри је 
Деј вид Хоу опи су је на сле де ћи на чин: »На при мер, ако се нај си-
ро ма шни ји чла но ви дру штва пре ви ше тла че, они по ста ју не мир-
ни. Ово би угро зи ло дру штве ну ста бил ност. Ре сур се би тре ба ло 
пре ра спо де ли ти ка ко би се спре чи ле по тен ци јал но де ста би ли зи-
ра ју ће не рав но те же. Под ре сур си ма се ов де под ра зу ме ва ју но вац, 
мо гућ но сти и по ли тич ка пра ва. Ре фор ме су оми ље на по ли тич ка 
стра те ги ја. Кад год су раз ли чи ти де ло ви дру штва, као це ли не, под 
по ја ча ним при ти ском, си стем се, би ло ауто мат ски, би ло ци ља ним 
пла ни ра њем, »ре фор ми ше« да би се осло бо дио при ти ска ко ји угро-
жа ва ју ста бил ност и ред«42).

Б) Отва ра ње ле ги тим них мо гућ но сти под ра зу ме ва ме ре со-
ци јал не по ли ти ке чи ји је циљ да се де ви јан ти ма и по тен ци јал ним 
де ви јан ти ма омо гу ћи да свој по ло жај по бољ ша ју ле ги тим ним 
сред стви ма, као што су: отва ра ње но вих рад них ме ста, пре ква ли-
фи ка ци ја не за по сле них, шко ло ва ње, ре ша ва ње стам бе них про бле-
ма, итд. Ове ме ре тре ба да слу же, пре све га, за до во ља ва њу по тре ба 
ни жих дру штве них сло је ва ко ји су из ван про из вод ње и дру штве не 
утак ми це. 

По ла зе ћи од Мер то но ве те о ри је ано миј,е со ци јал на про ме на 
ко ја тре ба да убла жи рас ко рак из ме ђу дру штве них ци ље ва и сред-
ста ва (или ано ми ју) укљу чу је сле де ће со ци јал но-по ли тич ке ак тив-
но сти: ре ор га ни зо ва ње рас по ло жи вих со ци јал но-еко ном ских уло-
га и ре сур са у скла ду са прин ци пом јед на ких шан си, оства ри ва ње 
за ра да у скла ду са ствар ним до при но си ма дру штву, под сти ца ње 
сма њи ва ња по хле пе ко ја вла да у ка пи та ли зму и пре те ра них еко-
ном ских аспи ра ци ја, итд. 

41) Пешић Весна и Јанковић Иван, Друштвенедевијације-критикасоцијалнепатологије, 
Научна књига, Београд, 1988.

42) Howe David, Увод у теорију социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд, 
1997.
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Раз ма тра ју ћи и де фи ни шу ћи основ не ти по ве кул ту ра Ро берт 
Мер тон је ис та као да се до бро ин те гри са на кул ту ра и дру штво од-
ли ку ју си ту а ци јом у ко јој је чла но ви ма та квог дру штва омо гу ће на 
јед на ка до ступ ност и дру штве но по жељ них ци ље ва и ле ги тим них 
сред ста ва за њи хо во по сти за ње. То у прак си зна чи за ла га ње за кон-
ку рент ску али пра вед ну утак ми цу, ко јом би се свим чла но ви ма 
дру штва обез бе ди ле јед на ке мо гућ но сти за дру штве ну про мо ци-
ју и жи вот ни на пре дак у скла ду са ин ди ви ду ал ним спо соб но сти-
ма43). Јед на ке мо гућ но сти зна че со ци јал но-по ли тич ке ак тив но сти 
у прав цу да ва ња ле ги тим них жи вот них оп ци ја и шан си кроз ква-
ли тет ни ји обра зов ни си стем, по бољ ша ва ње усло ва ра да, по ве ћа ње 
за по сле но сти, ши ре ње со ци јал но-за штит них пра ва, бор бу (»рат«) 
про тив си ро ма штва, бо ље пла ни ра ње про фе си о нал них ка ри је ра 
љу ди, по себ но мла дих, итд. 

Мер тон, та ко ђе, ис ти че да »не ви не жр тве« кон ку рент ског 
дру штва мо ра ју би ти пу тем ди си три бу тив не прав де на од ре-
ђен на чин за до во ље не44). Ови прин ци пи по ка зу ју да се уло га со-
ци јал не по ли ти ке ви ди кроз струк ту рал не и пар ци јал не со ци-
јал не ре фор ме ко је спро во ди тзв. ли бе рал на др жа ва бла го ста ња. 
Со ци јал но-по ли тич ке им пли ка ци је Мер то но ве те о ри је ано ми је 
за то и је су кон зер ва тив не ли бе ра ле и де сни ча ре на во ди ле да ње-
го ва раз ми шља ња ока рак те ри шу као »ми рис Марк са у функ ци о-
на ли зму« а ра ди кал не ле ви ча ре-кри ми но ло ге да Мер то на до жи ве 
као »опре зног по бу ње ни ка«. Но, „суд би на“ уме ре не де мо крат ске 
(»цен три стич ке«) по зи ци је увек је би ла из ло же на ве тро ме ти ни 
сна жне кри ти ке ис кљу чи вих и док три рар них иде о ло ги ја45).

КРИТИЧКАОЦЕНАИМПЛИКАЦИЈА
СТРУКТУРАЛНОГФУНКЦИОНАЛИЗМА
ЗАИСТРАЖИВАЊАУСОЦИЈАЛНОЈ
ПОЛИТИЦИИСОЦИЈАЛНОМРАДУ

 Са же та ана ли за кључ них Пар сон со вих и Мер то но вих те о-
риј ско-ме то до ло шких иде ја бит них за по ље со ци јал не по ли ти ке и 

43) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.

44) Мертон Роберт, »Друштвена структура и аномија«, у зборнику: Криминолошконаслеђе 
(приредио Ђорђе Игњатовић), Полицијска академија, Београд, 1997, стр. 153.

45) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.
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со ци јал ног ра да, по ка зу је њи хов не за о би ла зни и трај ни до при нос 
за со ци јал на ис тра жи ва ња у са вре ме ном дру штву. 

Со ци јал ни рад ин спи ри сан овом зна чај ном со ци о ло шком те-
о ри јом ба ви се и по ја ва ма а не са мо »про блем-по је дин ци ма«, узро-
ци ма а не са мо по сле ди ца ма со ци јал них про бле ма, раз ли чи тим 
ни во и ма њи хо вог ис по ља ва ња, итд. Ова ко усме рен со ци јал ни рад 
да је ве ћи на гла сак на окру же њу кли јен та. Он је ви ше ин тер ак ти ван 
а ма ње окре нут пси хи по је дин ца. 

У по гле ду ме то да ра да струк ту рал но-функ ци о на ли стич ки 
при сту пу унео је у со ци јал ни рад »на уч ност«: је зич ко-ло гич ку и 
ме тод ску ја сно ћу, упо тре бљи вост и праг ма тич ност, ефи ка сност, 
ја сне по тен ци јал не ре зул та те и мо гућ но сти ева лу а ци је про ме на: 
»По ред уна пре ђи ва ња ме то да со ци јал ног ра да са по је дин цем и бо-
га ће ња ме то да со ци јал ног груп ног ра да, по себ но оних ко ји по чи-
ва ју на иде ји си стем ског при сту па, у прак си со ци јал ног ра да ве ћи 
зна чај до би ја је дан но ви ме то до ло шки при ступ и ком плекс ме то да. 
За хва љу ју ћи иде ја ма о ак ци о ном при сту пу со ци јал ним про бле-
ми ма (Мер тон, Нис бет) раз ви ја на су и ак ци о на ис тра жи ва ња као 
ком пле мен тар ни или со ци јал ном ра ду у за јед ни ци сро дан ис тра-
жи вач ки по сту пак. Овом ис тра жи вач ком ква ли та тив ном при сту пу 
и со ци јал ном ра ду у за јед ни ци за јед нич ки је циљ: иза зи ва ње осми-
шље них со ци јал них про ме на уз уче шће при пад ни ка не ке за јед ни-
це као су бјек та. Ак ци о на ис тра жи ва ња по ста ју стра те шко-ме то до-
ло шки ин стру мент со ци јал ног ра да«46). 

Ова ко мо де ло ван со ци јал ни рад да је до бре од го во ре на зах-
те ве др жав них ин сти ту ци ја у ко ји ма се ова де лат ност оства ру је. 
Струк ту рал ни функ ци о на ли зам је те о ри ја о дру штву и де ви ја ци ја-
ма ко ја од го ва ра ста бил ним дру штви ма и ко ја по др жа ва ми кро-ре-
форм ску со ци јал ну по ли ти ку. Мал ком Пејн за то и си стем ску пер-
спек ти ву ста вља у оквир ин ди ви ду ал но-ре фор ми стич ке па ра диг ме 
(»ми нор не па ра диг ме«) у со ци јал ном ра ду47). Ве ли ки до при нос 
ових иде ја је и у кри ти ци др жав них дис функ ци о нал них ин сти ту-
ци ја у обла сти со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да.

Ипак, кри ти ке Пар сон со вог и Мер то но вог струк ту рал ног-
функ ци о на ли зма су број не: епи сте мо ло шке, ан тро по ло шке, те о-
риј ске, ме то до ло шко-ме тод ске и иде о ло шке при ро де. 

Неј гел сма тра да је са мо основ ни по јам функ ци о на ли зма – 
по јам функ ци је ви ше сми слен и да га чак и «убе ђе ни функ ци о на ли-

46) Милосављевић Милосав, Социјалнираднамеђивекова, Драганић, Београд, 1998, стр. 
189.

47) Payne Мalcolm, Савременатеоријасоцијалнограда, Филозофски факултет Универзитета 
у Бања Луци, Бања Лука, 2001.
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сти» у ис тој рас пра ви ко ри сте на раз ли чи те на чи не, чи ме ума њу ју 
зна чај са ме функ ци о нал не ана ли зе. Функ ци о нал на ана ли за дру-
штве них про це са оста вља број не те шко ће48): 

- не мо гућ ност да се у са вре ме ним ин ду стриј ским дру-
штви ма не дво сми сле но утвр ди ко ји си стем тре ба ис пи-
ти ва ти (то је ре ла тив но ла ко у си стем ски про стим, при-
ми тив ним дру штви ма);

- те шко ће утвр ђи ва ња не про из вољ ног кри те ри ју ма ко ји 
би се мо гао ко ри сно упо тре би ти у ана ли зи усло ва дру-
штве ног «пре жи вља ва ња» или оп стан ка за шта су функ-
ци о на ли сти по себ но за ин те ре со ва ни;  

 - те шко ће у ја сном од ре ђи ва њу пој ма дру штве не струк-
ту ре и вр сте од но са ко је по сто је уну тар не ке струк ту ре 
(не ја сно ће оп штих функ ци о на ли стич ких тврд њи).

Нај че шће опа ске „на ра чун“ Пар сон со вог функ ци о на ли зма, 
ко је су од зна ча ја за со ци јал на ис тра жи ва ња, је су49):

1) да функ ци о на ли зам ни је оп шта дру штве на те о ри ја јер за 
то не ис пу ња ва по треб не усло ве;  

2) да не омо гу ћа ва от кри ва ње дру штве них за ко на и ва ља но 
на уч но об ја шње ње;

3)  да је ста ти чан и кон зер ва ти ван;
4)  да је не ху ман;
5) да не омо гу ћа ва схва та ње и об ја шње ње дру штве ног раз-

во ја од но сно дру штве них про ме на;
6) да су му па ра диг ма и ка те го ри јал ни си стем по зајм ље ни 

из би о ло ги је (фи зи о ло ги је) и 
7) да ни је ори ги на лан  већ је еклек ти чан.

Мер то но вој ви зи ји од но са те о ри је и ис тра жи ва ња у кон тек-
сту те о ри ја сред њег оби ма, Илић из но си два круп на при го во ра50): 

1) де фи ни ци ја те о ри је сред њег оби ма је вр ло ши ро ка та ко 
да се го то во све со ци о ло шке те о ри је, уз тер ми но ло шке 
мо ди фи ка ци је њи хо вог са др жа ја, мо гу по сма тра ти као 
те о ри је сред њег оби ма и 

48) Нејгел Ернест, Структуранауке–проблемилогикенаучногобјашњења, Нолит, Београд, 
1974.

49) Милосављевић Славомир и Радосављевић Иван, Основи методологије политичких
наука, Службени гласник, Београд, 2003.

50) Илић Владимир, Функционализамусоциологији, Институт за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.
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2) „Мер то но ва тврд ња да су «ве ли ке» те о ри је до те ме ре 
«ла ба во ис тка не» да се у њих мо гу укло пи ти те о ри-
је сред њег оби ма, ре ла тив но не за ви сно од кон крет ног 
идеј ног и пој мов ног са др жа ја по јед них об у хват них те-
о ри ја, не мо же се при хва ти ти. Он ов де ис пу шта из ви да 
де дук тив но раз ви ја ње на уч них те о ри ја, оглу шу ју ћи се о 
чи ње ни цу да би се те о ри је сред њег оби ма мо гле укло пи-
ти у об у хват ни је те о ри је ко ре ни то раз ли чи тог са др жа ја 
са мо уко ли ко би би ле крај ње ли ше не идеј ног са др жа ја и 
кон цеп та бо га тих зна че њем“51).

За ме то до ло ги ју со ци јал них ис тра жи ва ња од нај ве ће ва жно-
сти је су и ан тро по ло шке пер спек ти ве струк ту рал ног-функ ци о на-
ли зма. 

По глед на чо ве ка из струк ту рал но-функ ци о на ли стич ке по-
зи ци је од ре ђен је сле де ћим пи та њи ма52): 1) ка ко мо ти ви са ти љу де 
да де лу ју у скла ду са ин сти ту ци о нал ним оче ки ва њи ма и та ко ус-
по ста ве мо де ран дру штве ни по ре дак – а ако то не успе, сле де ћи је 
про блем про на ла же ње при клад них сред ста ва да се љу ди по на ша-
ју кон фор ми стич ки у од но су на за јед нич ки вред но сно-нор матвни 
оквир; 2) ка ко да се по је дин цу не оду зме не за ви сност и са мо стал-
ност де ло ва ња у од но су на за јед ни цу у ко јој жи ви, а да се дру штво 
схва ти као уре ђе ни и трај ни си стем од но са у ко ме су по је дин ци 
основ ни уче сни ци и но си о ци са мог по рет ка. 

Сли ка чо ве ка ко ја про из ла зи из од го во ра на ова пи та ња је 
при лич но кон тро верз на. Са јед не стра не, чо век се ви ди као ре ла-
тив но сло бод но би ће, али са дру ге стра не, чо ве ку не до ста је би тан 
атри бут сло бо де – кре а тив ност53). Ова ви зи ја мо дер ног чо ве ка до-
ми нант но на гла ша ва ко о пе ра тив ност у од но су на нео б у зда ну ин-
ди ви ду ал ност. 

Дру ги мо ме нат ко ји из о ста је у струк ту рал но-функ ци о на ли-
стич кој сли ци чо ве ка (Пар сонс) је сте пи та ње ал тер на тив них мо-
ти ва ци ја и њи хо вог из во ри шта. »Ако је мо ти ва ци о ни си стем лич-
но сти ње но иден ти тет ско по ље, он да би она по ред кре а тив ног 
по тен ци ја ла мо ра ла би ти отво ре на за оспо ра ва ју ће ори јен та ци је у 

51) Илић, исто, стр. 111.

52) Југовић Александар, Друштвенапатологија и нормалност–теоријскеи практичне
перспективе, Службени гласник, Београд, 2002.

53) Милић Анђелка, »Однос човек – друштво као окосница Парсонсове социолошке 
теорије«, у зборнику: Социологија друштвене акцијеТалкотаПарсонса (приредили: 
Анђелка Милић, Весна Пешић, Данило Мркшић, Силвано Болчић, Угљеша Звекић), 
Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 
1990, стр. 125-145.
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од но су на по ре дак за јед нич ких вред но сти. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, 
да код Пар сон са ове ал тер на тив не ори јен та ци је по ста ју за пра во 
де ви јант не ори јен та ци је, при че му се њи хо во прин ци пи јел но из-
во ри ште тра жи у не а де кват но сти ма со ци ја ли за тор ског про це са, тј. 
про це са ин тер на ли за ци је кул тур них вред но сти«54).  

Ро берт Мер тон уно си но ву ди мен зи ју у струк ту рал ни функ-
ци о на ли зам. Ал тер на тив не ори јен та ци је, ко је су код Пар сон са у 
осно ви де ви јант не са из во ром у не а де кват но сти чо ве ко вог со ци-
ја ли за тор ског про це са, код Мер то на су оне по сле ди ца дру штве но-
струк ту рал них про тив реч но сти ко је на ста ју “про ва ли јом” из ме ђу 
кул ту ром на мет ну тих аспи ра ци ја (дру штве но-по жељ ни ци ље ви) и 
ре ал них мо гућ но сти љу ди да ре а ли зу ју ове аспи ра ци је (дру штве-
но-по жељ на сред ства) при че му про пу ште на или не а де кват на со-
ци ја ли за ци ја мо же са мо до при не ти вр сти или ин те зи те ту од сту па-
ња (кри ми нал, за ви сност од суп стан ци, бунт, итд.).

Мер то но ва те за је да дру штве на струк ту ра ге не ри ше окол-
но сти у ко ји ма је ал тер на тив но по на ша ње љу ди у од но су на по ре-
дак (кр ше ње дру штве них стан дар да) “нор ма лан” од го вор на њи хов 
дру штве ни по ло жај55). Чо ве ко во по на ша ње мо ра се по сма тра ти из 
со ци о кул тур не си ту а ци је, а не из би о ло шких по ри ва и на гон ских 
им пул са. Мер тон об ја шња ва људ ска де ви јант на по на ша ња сли ка-
ју ћи „де ви јан та“ као осо бу ко ја се на ла зи у про це пу из ме ђу кри ви-
це и ам би ци је да на пре ду је у дру штве ном по ло жа ју.

Функ ци о на ли стич ки со ци јал ни рад остао је ли ми ти ран ре-
ал ним ин те ре си ма и по тре ба ма ка пи та ли стич ког дру штва, ко је је 
до пу шта ло со ци јал не ин тер вен ци је до ни воа по ро ди ца и са мо по-
је ди них дру штве них ин сти ту ци ја: »Као што се функ ци о на ли зам 
ни је из ди гао до ана ли зе су штин ских про тив реч но сти ка пи та ли-
стич ког дру штва, оста ју ћи на ни воу по је ди них дру штве них ин-
сти ту ци ја, та ко ни со ци јал ни рад ни је мо гао да оде да ље од ни воа 
при мар них (по ро ди ца) и и ло кал них за јед ни ца (су сед ство, на се ље) 
и про ме на у по је ди ним ин сти ту ци ја ма ко је су дез ор га ни зо ва не или 
дис функ ци о нал не... Функ ци о на ли стич ки мо дел дру штва нај бо ље 
од го ва ра дру штви ма ко ја су ста бил на на ду же вре ме или у осно ви 
не же ле бит не про ме не. За то су и кон крет ни до ме ти со ци јал ног ра-
да у пре вен ци ји и пре ва зи ла же њу со ци јал них про бле ма скром ни 

54)  Милић, исто, стр. 125-145.

55) Merton Robert and Nisbet Robert, ContemporarySocialProblems, Hartcourt Brace Jovanov-
ich, New York, 1971.
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и по нов но усме ре ни пре ма де лу со ци јал не ствар но сти, а то су нај-
че шће дру штве но бе зна чај ни по је дин ци, гру пе и ин сти ту ци је”56).

AleksandarL.Jugovic

MANANDSYSTEM:SOMEASPECTSOFIMPOR-
TANCEOFSTRUCTURALFUNCTIONALISMINTHE
SOCIALPOLICYANDSOCIALWORKRESEARCH

Summary
The ar tic le de als with analysis of so me aspects of the o re ti cal and 

met ho do lo gi cal im por tan ce of the struc tu ral fun cti o na lism for so cial 
re se arch in the fi eld of so cial pat ho logy, so cial work and de fec to logy. 
The pa per exa mi nes the so ur ces and the ba sics of Par sons and Mer ton 
so cial the ory in who se the fo cu ses is is su es con sti tu tion and in te gra tion 
of mo dern so ci ety. Met ho do lo gi cal con tri bu ti ons for so cial re se arch of 
Par sons are de ve lo ping syste ma tic analyti cal mo del of so ci ety and de-
fi ni ti ons that may re pre sent a hypot he ti cal-con cep tual fra me work for 
so cial re se arch. Con tri bu ti ons of Mer ton are the ory of me di um sca le, 
dif fe ren ta tion of ma ni fest and la tent so cial fun cti ons, pa ra digm for fun-
cti o nal analysis of so cial phe no me non and the ory of so cial pro blems 
and ano mie. Cri tics of im por tan ce of Par son’s and Mer ton’s struc tu ral 
fun cti o na lism for so cial re se arch are epi ste mo lo gi cal, anthro po lo gi cal, 
the o re ti cal and ide o lo gi cal na tu re.
Key words: Par sons, Mer ton, struc tu ral fun cti o na lism, so cial re se arch, so cial 

po licy and so cial work.
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Resume
The ar tic le de als with analysis of so me aspects of the o re ti cal and 

met ho do lo gi cal im por tan ce of the struc tu ral fun cti o na lism for so cial 
re se arch in the fi eld of so cial po licy and so cial work. The su bject of 
this ar tic le is the analysis fe a tu re of struc tu ral fun cti o na lism ap pro ach 
in the so cial re se arch and the in flu en ce the key the o re ti cal and met ho-
do logy con cep ti ons of this met ho do lo gi cal ori en ta ta ion on the so cial 
re se arch and on the aim and ro les of so cial po licy and so cial work. The 
pa per exa mi nes the so ur ces and the ba sics of Par sons and Mer ton so-
cial the ory in who se the fo cu ses is is su es con sti tu tion and in te gra tion 
of mo dern so ci ety. Met ho do lo gi cal con tri bu ti ons for so cial re se arch of 
Par sons are de ve lo ping syste ma tic analyti cal mo del of so ci ety and de-
fi ni ti ons that may re pre sent a hypot he ti cal-con cep tual fra me work for 
so cial re se arch. Con tri bu ti ons of Mer ton are the ory of me di um sca le, 
dif fe ren ta tion of ma ni fest and la tent so cial fun cti ons, pa ra digm for fun-
cti o nal analysis of so cial phe no me non and the ory of so cial pro blems 
and ano mie. Cri tics of im por tan ce of Par son’s and Mer ton’s struc tu ral 
fun cti o na lism for so cial re se arch are epi ste mo lo gi cal, anthro po lo gi cal, 
the o re ti cal and ide o lo gi cal na tu re. Li ke wi se, the ar tic le de mon stra tes 
the im por tan ce in flu en ce of struc tu ral fun cti o na lism on  so cial po licy 
and so cial work re se arch and prac ti ce ac ti vity.

* Овај рад је примљен 28. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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Dar ja Za vir šek 
Uni ver sity of Lju blja na, Fa culty of So cial Work

THE IDE O LOGY OF WORK AND THE 
LIMITS OF ITS EMAN CI PA TORY  

PO TEN TIAL IN THE LI VES OF PEOPLE 
WITH DI SA BI LI TI ES IN EASTERN 

EUROPEAN:  
A COM PA RA TI VE PER SPEC TI VE*

Сажетак
Ме ђу др жав на ком па ра тив на ана ли за прaва осо ба са ин ва ли-

ди те том да ра де и оства ре сво ја гра ђан ска пра ва пред ста вља циљ 
овог ис тра жи ва ња. Под окри љем со ци ја ли стич ке др жа ве, осо бе са 
ин ва ли ди те том ни су би ле пре по зна те као си ро ма шне, бу ду ћи да су 
као „де ца др жа ве“ би ли за шти ће ни ве ли ком мре жом со ци јал них 
ин сти ту ци ја. На кон рас па да др жав не со ци ја ли стич ке при вре де у 
ре ги о ну, до шло је до по ве ћа ња си ро ма штва осо ба са ин ва ли ди те-
том, што је на ро чи то би ло из ра же но у зе мља ма у ко ји ма су со ци-
јал ни тран сфе ри ни ски или го то во да не по сто је и где се со ци јал-
на ди ме зи ја здра вља не схва та озбиљ но. Осо бе са ин ва ли ди те том 
су не сра змер но за сту пље не ме ђу они ма ко ји жи ве у екс трем ном 
или ду го роч ном си ро ма штву, бу ду ћи да си ро ма штво узро ку је ин-
ва ли ди тет и обр ну то, ин ва лид ност мо же да узро ку је си ро ма штво. 
У исто вре ме, они се од ре ђу ју као не спо соб ни за рад, без да им је 
за и ста да та мо гућ ност да се укљу че у про цес плће ног ра да. Сто га, 
ак ти ви сти за пра ва осо ба са ин ва ли ди те том ви де пра во на ра да као 
основ но сред ство за оства ри ва ње ве ће прав де. Ко ли ко год да се по-
је ди ни за ла жу за пра во на рад, дру ги пак кри ти ку ју иде ло ги ју ра да 
у ери ка да од ре ђе ни об ли ци ра да не ста ју, дру ге за ме њу је ви со ка 

* This ar tic le is part of the the o re ti cal re se arch  “Et hics of di sa bi lity” (2012-2014) fun ded by the 
Re se arch Agency of  the Re pu blic of Slo ve nia.  
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тех но ло ги ја, а по је ди ни по сло ви ства ра ју но ву ар ми ју си ро ма шних 
за по сле них. Ам би ва лент ност из ме ђу кра ја нео ли бе рал не ере и раз-
у ме ва ња ра да и јед на ко сти ра да осо ба са ин ва ли ди те том јед на је од 
етич ких ди ле ма да на шњи це.
Кључ не ре чи:  осо бе са ин ва ли ди те том, пра во на рад, дис кри ми на ци ја, 

си ро ма штво, со ци јал на прав да, ис точ на Евро па, ак ти ви-
сти за пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, нео ли бе ра ли зам. 

DI SA BI LITY AND PO VERTY

Di sa bi lity has hi sto ri cally been con nec ted with po verty gi ven 
that physi cal im pa ir ments, men tal he alth pro blems and the loss of he-
alth are as so ci a ted with the loss of paid work, low so cial sta tus and stig-
ma aro und the world.  Di sa bled pe o ple ha ve been si mul ta ne o usly con-
struc ted as una ble to work wit ho ut re ally be ing gi ven the op por tu nity 
to be in vol ved in paid em ployment (Sha ke spe a re 1998). Un der sta te 
so ci a lism pe o ple with di sa bi li ti es from Cen tral and Eastern Euro pe we-
re not de fi ned as po or, but rat her as the ‘chil dren of the sta te’, sin ce they 
we re pro tec ted by a wi de net of lar ge so cial in sti tu ti ons and per spec ti-
ves such as the qu a lity of li fe, in de pen dent li ving and the li fe co ur se did 
not co unt (Za vir šek 2006). Po verty in the re gion in cre a sed dra ma ti cally 
af ter the dis in te gra tion of sta te so ci a list eco no mi es and go vern ments 
and is espe ci ally sharp in co un tri es whe re so cial tran sfers are low or 
hardly exist and whe re the so cial di men si ons of he alth are not ta ken se-
ri o usly, for exam ple in Ukra i ne, Rus sia, Ro ma nia and Ge or gia (UNDP 
Ukra i ne, 2008; Me te 2008; Mi tra, Po sa rac and Vick 2011). Pe o ple with 
di sa bi li ti es1) are the re fo re dis pro por ti o na tely re pre sen ted among tho se 
li ving in ex tre me or chro nic de pri va tion sin ce po verty ca u ses di sa bi lity 
and con ver sely di sa bi lity can ca u se po verty. 

It is the re fo re no won der that di sa bi lity ac ti vists, so me ex perts 
and po licy ma kers fre qu ently see the right to work as the pri mary me ans 
of ac hi e ving gre a ter ju sti ce and mo ving beyond in di vi du a li stic ex pla na-
ti ons of po verty and ex clu si on. Yet can the so lu tion be so sim ple when 
di sa bi lity is not only con nec ted to so cial and eco no mic ine qu a li ti es, 
but al so to ne ga ti ve cul tu ral be li efs and me di ca list, pat ho lo gi cal and 

1) The ex pres si on ‘pe o ple with di sa bi li ti es’ is ba sed upon the Pe o ple First Lan gu a ge (PFL) prin-
ci ples de fi ned by pe o ple with im pa ir ments them sel ves. They stres sed that di sa bi lity is a de-
scrip tor for a me di cal di ag no sis and sho uld be pla ced af ter the ‘per son’. In the PFL for mu la-
tion, ‘per son’ co mes al ways  be fo re di sa bi lity. See mo re on that: 

 http://www.di sa bi lityisna tu ral.com/ex plo re/pfl; 
 http://www.fa milyto fa milynet work.org/pa rent-re so ur ces/pe o ple-first-lan gu a ge (ac ces sed 06. 

02. 2012). 
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pa tro ni sing at ti tu des of ca ring pro fes si o nals who in vest the ir ex per ti se 
and fan ta si es in hel ping ‘crip ples,’ ‘in va lids’ and di sa bled pe o ple?  In 
Eastern Euro pe pe o ple with di sa bi li ti es are ex clu ded from or di nary li-
fe by the ir di sa bi lity la bel in or der to be “re-in clu ded” thro ugh wel fa re 
pro vi si ons that en com pass not only paid wor kpla ces, but al so qu a si-
em ployment and oc cu pa ti o nal ac ti vi ti es (Za vir šek 2002, 2006, 2010). 
Most forms of work and so ci e tal par ti ci pa tion for pe o ple with di sa bi li-
ti es are ex clu si o nary and ba sed on ne ga ti ve ima ges and ste re otypes of 
‘not-en ti rely-nor mal’ su bjects.  The con ti nu o us pro duc tion of the ‘Ot-
her’ is pac ked in to the di sco ur se of “be ing dif fe rent” (Tur ner and Stagg 
2006; et hno grap hic fi eld no tes 2000-2012).   

Ac tual fi gu res abo ut the po verty of pe o ple with di sa bi li ti es and 
the ir fa mi li es de pend on many dif fe rent fac tors such as the type of di-
sa bi lity, so cial tran sfers, the symbo lic re pre sen ta tion of di sa bi lity in a 
gi ven so ci ety and whet her po verty is de fi ned so lely in ma te rial terms or 
al so in terms of qu a lity of li fe, cho i ces and li fe sa tis fac tion. For exam-
ple, the re la ti on ship bet we en po verty and di sa bi lity in Uz be ki stan chan-
ges de pen ding on the thres hold for what con sti tu tes a di sa bi lity (Scott 
and Me te, 2008). When mi nor and mo de ra te di sa bi li ti es  (eit her physi-
cal or in tel lec tual) are in clu ded the re is no sig ni fi cant re la ti on ship bet-
we en po verty and di sa bi lity, ho we ver, the re is a strong po si ti ve cor re la-
tion when a hig her thres hold is used so that only sig ni fi cant di sa bi li ti es 
are co un ted. Anot her study from the post-so ci a list re gion shows that the 
em ployment ra tes of pe o ple with di sa bi li ti es and the em ployment ra te 
of non-di sa bled in di vi du als are not cor re la ted (Me te, 2008). In Mol do-
va for in stan ce adult per sons with di sa bi li ti es are 60 per cent less li kely 
to work in paid em ployment than tho se who ha ve no im pa ir ments and 
in Bo snia and Her ze go vi na 20 per cent less li kely (ibid.: xiv).  

This chap ter of fers a cri ti que of the ide o logy of work as it re la tes 
to pe o ple with di sa bi li ti es in the era de fi ned by Je remy Rif kin as the 
‘end-of-work’ pe riod whe re so me types of work are di sap pe a ring due to 
glo ba li sa tion and so me are re pla ced by high tec hno logy. It will de mon-
stra te that  in re la tion to pe o ple with di sa bi li ti es ex clu si o nary prac ti ces 
and se gre ga tion in wor kpla ces pre vail de spi te new laws and re gu la ti-
ons in the co un tri es of Eastern Euro pe which ha ve jo i ned the Euro pean 
Union in re cent years.  The work fa re ide o logy has con tri bu ted to the 
cre a tion of mo re short-term wel fa re jobs and gro wing num ber of pla ce-
ments in shel te red wor kpla ces wit ho ut a work con tract. Ho we ver, the re 
has been no fun da men tal shift in so ci e tal be li efs abo ut the ‘nor mal’ and 
the ‘ab nor mal’ in the re gion and in deed most parts of the world. 
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THE ME A NING OF WORK:  
HI STORY, IDE O LOGY AND PO LICY

Hi sto ri cally, the em ployment, eco no mic and pro fit-ori en ted  ac-
ti vi ti es of pe o ple with di sa bi li ti es ha ve been vi e wed with su spi cion in 
so ci ety and po li tics. It was not ac tual abi lity, but stig ma and pre ju di ces, 
which ex clu ded and kept di sa bled pe o ple from paid em ployment, cre a-
ti ve work and in no va tion.2) 

Early Chri stian ide as saw work as both a con se qu en ce of ori gi-
nal sin (the Fall) and as a joy and mo ral re spon si bi lity (Gran ter 2009). 
The idea of a mo ral obli ga tion to work – so met hing that was not wi de-
spre ad pri or to the early Euro pean in du stri a li sa tion of the 18th cen tury 
– vi e wed work as a cha ri ta ble ac ti vity for the needy and as so met hing to 
oc cupy the mind, which might ot her wi se be dis trac ted by im pro per tho-
ughts. The ten dency to re gard paid em ployment as a mo ral obli ga tion 
was gre atly in flu en ced by Pro te stant et hics, but ga i ned for ce thro ug ho ut 
Euro pe in the ni ne te enth cen tury. In the re gion of Slo ve nia, for in stan ce, 
the well-known pri est and edu ca tor An ton Mar tin Slom šek (1800-1862) 
wro te in his bo ok Bla že and Ne ži ca in the Sun day School (Bla že and 
Ne ži ca v Ne delj skej šo li) that “Sa int Paul com man ded ‘Tho se who do 
not work shall not eat!’”(2006:49 [O rig.: 1857]). This slo gan not only 
be ca me a part of the mo ral and re li gi o us edu ca tion for young pe o ple 
who vi si ted Sun day scho ols in Slo ve nia, but al so a wi dely used Slo ve-
nian pro verb thro ug ho ut the ni ne te enth and the twen ti eth Cen tu ri es.  

The re li gi o us be li ef that work is an obli ga tion to God was tran-
sfor med in to the ca pi ta list work et hic of the ni ne te enth and twen ti eth 
cen tu ri es. In the in du stri a li sed se cu la ri sing sta tes, the obli ga tion to 
work spread thro ugh all so cial pro fes si ons, af fec ting the so cial con-
struc tion of he althy bo di es and the de sign of asylums and re si den tial 
in sti tu ti ons (Fo u ca ult 1988; Gar land Thom son 1996;  Da vis 1997).  In 
Euro pe and the USA, espe ci ally tho se who we re po or or ho me less, we-
re seen as dis ho nest, re spon si ble for the ir own mi se ra ble si tu a tion, lazy 
and con se qu ently worthy of pu nis hment.  So me pe o ple with di sa bi li ti es 
tried to re ject the stig ma of the “un de ser ving po or” by ca rrying signs 
that read “I was born a crip ple”  to avoid be ing for cibly re mo ved from 
pu blic spa ces (Gle e son 1999).   

2) For evi den ce of this ten dency one need only lo ok at the re vo lu ti o nary work of  Lo u is Bra il le 
(1809-1852), who de ve lo ped a tac ti le system of wri ting for pe o ple with vi sual im pa ir ments 
in Fran ce. Pri or to the for mal re cog ni tion of the Bra il le system, di sa bled chil dren and adults 
who advo ca ted for, or even used it we re pu nis hed and ostra ci sed. It to ok twenty years for the 
French aut ho ri ti es to of fi ci ally re cog ni se Bra il le’s system (in 1844) and mo re than fifty years 
for ot her Euro pean co un tri es to im ple ment the script he in ven ted (in 1878).  The Uni ted Sta tes 
be gan using Bra il le ne arly a cen tury af ter its in ven tion in 1917 (Bav čar 2009: 10).  
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Work was used as a me ans of im pro ving and re-so ci a li sing di sa-
bled pe o ple and ke e ping them un der con trol. Whi le emer ging eco no mic 
eli tes used the work et hic to di sci pli ne and edu ca te wor kers in or der to 
ac hi e ve mo dern pro duc tion re la ti ons and pro fit, work in work ho u ses 
and asylums was used as a sup po sedly the ra pe u tic tool to con trol di sa-
bled pe o ple. Work was a way of me a su ring ti me and bre a king in sti tu ti-
o nal te di um in to se qu en ces of mo no to no us ac ti vi ti es. Pe o ple who we re 
seen as una ble to work or who re fu sed to work we re per ce i ved as ir ra-
ti o nal and we re for ced to work not for mo ney but as a part of the me di-
cal the ra pe u tic cu re. The asylums proc la i med that they we re pro tec ting 
pe o ple from the ir own ir ra ti o na lity and con se qu ently from cri mi na lity. 
Oc cu pa ti o nal and work the ra pi es in the se spa ti ally se gre ga ted pla ces 
be ca me part of sci en ti fi cally ju sti fied prac ti ces of he a ling, ca re and con-
trol (Mitchell and Snyder 1998; Al brecht, Se el man and Bury 2001). 

Whi le in re li gi o us con cep tu a li sa ti ons work was seen as a tool for 
oc cupying minds which might ot her wi se drift to wards im mo ral ide as, 
in se cu lar tho ught the very sa me mo ra lity of work un der pin ned pro fes-
si o nal in ter ven ti ons such as oc cu pa ti o nal the rapy and re-so ci a li sa tion.  
This was in li ne with the vi ew that di sa bled pe o ple and/or the ir fa mi-
li es we re mo rally re spon si ble for the ir im pa ir ment. Whi le the work of 
pe o ple with di sa bi li ti es was not seen as po ten ti ally pro fi ta ble, it was 
be ne vo lently de fi ned as an ac ti vity of mo ral im pro ve ment and me di cal 
the rapy (Sti ker 2000). 

From a hi sto ri cal per spec ti ve, the ma jo rity of pe o ple with di sa bi-
li ti es had al ways wor ked.  Ho we ver, me di cal clas si fi ca tion and spa tial 
se gre ga tion me ant that the ir eco no mic ac ti vity lost so me of the fun da-
men tal cha rac te ri stics nor ma ti vely as so ci a ted with work: a re ward in 
the form of a sa lary, pu blic re cog ni tion, in cre a sed cho i ces and li be ra-
tion in the form of self-de ter mi na tion.   

For the past 300 years, then, pe o ple with di sa bi li ti es ha ve been 
ca ught in a con flict: as work be ca me a so ci e tal im pe ra ti ve of nor ma lity, 
they we re de pri ved of the abi lity to con form to this norm, con se qu ently 
be co ming mo rally su spect and out casts. The nor ma ti vity of paid work 
ca u ses so cial ex clu si on, espe ci ally in co un tri es with a pro no un ced work 
et hic, such as de ve lo ped we stern co un tri es and so me Asian co un tri es 
(En gel, 1985; Fo u ca ult 1988).  This hi sto ri cal bac kgro und is help ful 
in un der stan ding why the right of work that was de nied to pe o ple with 
di sa bi li ti es in the past has be co me so vi tally im por tant in the strug gle 
of di sa bi lity ac ti vists ac ross the world. It has be co me a fun da men tal 
part of the et hics of di sa bi lity, as exem pli fi ed in the UN Con ven tion on 
the Rights of Per sons with Di sa bi li ti es (2008) that many Cen tral and 
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Eastern Euro pean co un tri es ha ve sig ned and even ra ti fied.  The right to 
work has al so gu i ded na ti o nal cam pa igns aro und the De ca de of Per sons 
with Di sa bi li ti es in the USA, Euro pe, Asia and Afri ca in the last twenty 
years.  The fight for the right to work and paid em ployment in or di nary 
en vi ron ments has the re fo re be co me one of the cru cial go als and prin ci-
ples of the et hics of di sa bi lity as de fi ned by di sa bled pe o ple them sel ves 
from the ir own li ved ex pe ri en ces. 

STRI VING FOR EM PLOYMENT

De spi te the fact that em ployment is one of the most so ci ally 
ac cep ted rights for adult ci ti zens, the re is a jar ring di scre pancy in the 
world: in so me co un tri es, pe o ple with di sa bi li ti es can work and earn 
mo ney, whi le in ot hers the re are hardly any jobs ava i la ble to them. In 
Sri Lan ka, ap pro xi ma tely 8 per cent of the po pu la tion are clas si fied as 
di sa bled and abo ut 90 per cent of them are unem ployed and de pen dent 
on the ir fa mi li es (Yeo and Mo o re 2003: 579).  Esti ma tes for Ge or gia, 
Ko so vo, Rwan da and so me Asian co un ti es sug gest that less than one 
per cent of pe o ple with di sa bi li ti es are em ployed. In Ukra i ne the em-
ployment among pe o ple with di sa bi li ti es has in cre a sed from 14.5 per-
cent of em ployed di sa bled per sons out of  all pe o ple esti ma ted to be di-
sa bled in the 2002 up to 22 per cent in the year 2007 (Phil lips 2011:30). 
So me stu di es show that pe o ple with di sa bi li ti es are ex clu ded from mic-
ro-cre dit pro gram mes be ca u se they lack as sets as col la te ral and are seen 
as a bad risk, for exam ple in Rwan da (Tho mas 2005b). Di sa bled pe o ple 
are of ten not told abo ut de ve lop ment ac ti vi ti es in the ir com mu ni ti es in 
the first pla ce and are de li be ra tely ex clu ded when they try to get in vol-
ved. 

Si mul ta ne o usly, prin ci ples of re di stri bu ti ve ju sti ce and ma in stre-
am em ployment ha ve be co me an im por tant part of so cial po li ci es in co-
un tri es of the Euro pean Union. Ma in stre a ming the right of work among 
pe o ple with di sa bi li ti es has un do ub tedly pro du ced a num ber of po si ti ve 
out co mes by in cre a sing the vi si bi lity of the per sons with di sa bi li ti es 
and di mi nis hing the ir spa tial se gre ga tion, in clu ding:   

– Mo re pe o ple with di sa bi li ti es work in or di nary en vi ron-
ments; 

– Mo re pe o ple with di sa bi li ti es work in mi xed gro ups wit ho ut 
me di cal com part men ta li sa tion;  

– Many pe o ple ha ve over co me so cial iso la tion and de ve lo ped 
the ir so cial net works; 
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– In so me pla ces stig ma has dec li ned and pe o ple with di sa bi-
li ti es ha ve be co me part of the so cial ca pi tal of so ci e ti es; 

– Paid work has be co me an im por tant sta bi li ser for pe o ple 
with men tal he alth con cerns.  

In 2008 the Na ti o nal Bo ard of Per sons with Di sa bi li ti es in the 
Czech Re pu blic con duc ted a sur vey on the em ployment of pe o ple with 
di sa bi li ti es in the pu blic sec tor. The sur vey sho wed that most mi ni stri es, 
re gi o nal aut ho ri ti es and mu ni ci pa li ti es ful fil led the ir le gal du ti es to em-
ploy per sons with di sa bi li ti es di rectly or in di rectly and that the pu blic 
em ployment of this gro up is con stantly in cre a sing (Ši ška 2009).3)   At 
the sa me ti me, it is worth no ting that in the Czech Re pu blic as well as 
in Slo ve nia, pu blic en ter pri ses try to find ways of me e ting em ployment 
qu o tas4) ot her than thro ugh the ac tual em ployment of pe o ple with di-
sa bi li ti es. Slo ve nian firms so me ti mes award work con tracts to the so-
cal led “in va lid com pa ni es” (in va lid ska po dje tja), which are en ter pri ses 
whe re at le ast 40% of all em ployed are pe o ple with di sa bi li ti es. The se 
are se gre ga ted wor kpla ces sub si di zed by the go vern ment in the form 
of a tax re duc tion. Si mi larly, in the Czech Re pu blic go ods are pur cha-
sed from shel te red wor kshops in or der to ful fil le gal qu o tas on di sa bled 
em ployees (Ši ška 2009, Za vir šek 2010).  In Slo va kia em ployers, whi le 
se e king to ful fil the qu o ta system and em ploying pe o ple with di sa bi li ti-
es, pre fer to hi re pe o ple with less se ve re de gre es of di sa bi lity, which ex-
clu des pe o ple with mul ti ple di sa bi li ti es and espe ci ally tho se with in tel-
lec tual di sa bi li ti es and men tal he alth pro blems from paid em ployment 
(Han ze lo va et al 2009). In Lit hu a nia, EU-sup por ted pro gram mes ha ve 
pro vi ded op por tu ni ti es for in clu si ve mar ket-ba sed ini ti a ti ves li ke so cial 
en ter pri ses, re gi o nal bu si ness de ve lop ment cen tres for di sa bled pe o ple 
and cen tres for pro fes si o nal re ha bi li ta tion. Ho we ver, se mi-clo sed ini ti-
a ti ves pre vail and pe o ple with men tal he alth pro blems, still ha ve the lo-
west chan ces of ga i ning em ployment (Ru škus 2009).  The se exam ples 
show that ma in stre a ming work do es ha ve so me po si ti ve ef fects for a 
mi no rity of pe o ple with di sa bi li ti es, but this do es not mean that em-
ployment con tri bu tes to wards wi der equ a lity in dif fe rent are as of li fe.  

In so me co un tri es pe o ple with di sa bi li ti es ha ve been en co u ra-
ged to as su me mo re pro mi sing types of jobs such as so cial en ter pri ses, 
cre dit uni ons, co o pe ra ti ves, em ployee-ow ned bu si nes ses, de ve lop ment 
trusts and so cial firms. In Hong Kong, mo re than 50 WI SEs (work-in-

3)  Act No. 435/2004 Coll. on Em ployment sti pu la tes that em ployers with mo re than twenty-fi ve 
em ployees must em ploy 4 per cent of pe o ple with di sa bi li ti es.

4)  In Slo ve nia the qu o ta is bet we en 2 and 6 per cent re gar ding of the type of the or ga ni sa tion or 
en ter pri se; the smal lest qu o ta is for go vern men tal jobs and the lar gest for in du stry. 
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te gra tion so cial en ter pri ses) ha ve been esta blis hed sin ce 2001. They all 
ha ve the “dual aim of pro vi ding so cial im pro ve ment and ge ne ra ting 
eco no mic pro fit to help to mo ve pe o ple from wel fa re de pen dency to 
self-re li an ce by gi ving them the ca pa city for in de pen dent wa ge-ear-
ning’” (Po-ying Ho, Kam-tong 2010).  Po land is known for its co o pe ra-
ti ve mo ve ment with a long tra di tion da ting from the end of the Se cond 
World War, alt ho ugh par ti ally de stroyed du ring the com mu nist pe riod, 
which pro vi des em ployment for pe o ple with di sa bi li ti es.  In 2004 new 
so cial co o pe ra ti ves we re in tro du ced in to the Po lish le gal system5) and 
de fi ned mo re fully in 2006 with the Act on So cial Co o pe ra ti ves. Sti mu-
la ted by non-go vern men tal or ga ni sa ti ons with the sup port of the Mi ni-
stry of La bo ur, the co o pe ra ti ves are part of go vern ment po li ci es to cre-
a te jobs and li mit so cial ex clu si on for pe o ple de fi ned as di sa dvan ta ged 
in clu ding tho se with di sa bi li ti es. The ob jec ti ve of so cial co o pe ra ti ve 
ac ti vity is to run a com mon en ter pri se ba sed on per so nal in puts from 
its mem bers with the goal of sup por ting the oc cu pa ti o nal and so cial 
in te gra tion of its mem bers. In 2008 the re we re 187 so cial co o pe ra ti ves 
ac ross the co un try, most of them in vol ved in the ser vi ce sec tor (re pa ir 
and bu il ding ser vi ces, ca te ring and ca re ser vi ces) and 12 per cent are in-
vol ved in pro duc tion (e.g. fru it and ve ge ta bles pro ces sing, pro duc tion 
of can dles and gar den de co ra ti ons) (Wa pi en nik 2009).

The new en ter pri ses pro mi se that pe o ple can in cre a se in di vi-
dual in de pen den ce and re spon si bi lity, but the qu e sti on of whet her em-
ployment re ally re du ces stig ma and to what ex tent it chal len ges the do-
mi nant me ri toc racy myth6), trans-ge ne ra ti o nal pri vi le ges and ide o logy 
of the able body, re main unan swe red.  The se e mingly pro mi sing fi gu res 
fail to de mon stra te that the ma jo rity of pe o ple with di sa bi li ti es oc cupy 
less so ci ally va lued and lo wer-paying jobs in de ve lo ping as well as in 
the de ve lo ped co un tri es. The In te gra ted Ser vi ce So lu tion (ISS) in se-
ve ral we stern Euro pean co un tri es pro vi des mostly cle a ning jobs for 
pe o ple with di sa bi li ti es: cle a ning train sta ti ons and air ports, in du strial 
cle a ning, win dow and of fi ce cle a ning, cle a ning of co o ling and he a ting 
systems. In Fran ce, for in stan ce, 45 per cent of all jobs for pe o ple with 
di sa bi li ti es are in cle a ning, landsca ping, wa ste re mo val and pest con trol 
(per so nal vi sit, pro ject Equ al, Pa ris, 17 May 2006). The se jobs re qu i re 
very few qu a li fi ca ti ons and em ployees do not even need to be able to 

5) See:Act on Pro mo tion of Em ployment (Wa pi en nik 2009).

6) I re fer to McNa mee and Mil ler (2004), who sho wed that so ci e tal re so ur ces are not di stri bu ted 
pri ma rily on the ba sis of in di vi dual me rit (in tel li gen ce, high work et hic, mo ral, per so nal at ti tu-
des, in te grity, abi li ti es etc.), and that non-me rit fac tors such as in he ri tan ce, so cial and cul tu ral 
advan ta ges, di scri mi na tion, une qu al edu ca ti o nal op por tu ni ti es and pre ju di ces highly in flu en ce 
a per son’s eco no mic, so cial and symbo lic sta tus in so ci ety. They call it the ‘me ri toc racy myth’ 
and show that the re is a gap bet we en the per son’s me rit and his or her ac tual suc cess.  
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read and wri te. In Hun gary, whe re lot has been do ne to en co u ra ge pe-
o ple with in tel lec tual di sa bi li ti es to en ter so me em ployment ac ti vi ti es, 
per sons li ving with Down’s syndro me are lar gely em ployed in ser vi ce 
in du stry jobs as cle a ners and in the han dic raft in du stry. Among 80,000 
pe o ple with di sa bi li ti es, mo re than half we re em ployed in the pro ces-
sing in du stry whe re hard re pe ti ti ve work is com mon (Könczei and Hor-
váth 2009). In Slo ve nia too, the ma jo rity of pe o ple with im pa ir ments 
wor king in or di nary en vi ron ments work in pro ces sing in du stri es.  Yet, 
di sco ur ses abo ut the right of pe o ple with di sa bi li ti es to work fail to qu-
e sti on the li mi ted types of jobs and se mi-jobs ava i la ble. The re a lity of 
low-paying and re pe ti ti ve jobs, symbo lic payment in so-cal led wel fa re 
jobs (short-term wor kpla ces in sta te-fi nan ced em ployment cen tres du-
ring which the per son is as ses sed abo ut his or her wor king abi li ti es), 
and shel te red wor kpla ces (wit ho ut work con tracts) is ac cep ted as a gi-
ven fact that do es not need to be qu e sti o ned. 

Ad di ti o nally, few stu di es hig hlight that pe o ple with di sa bi li ti es 
who work for pay are highly re pre sen ted among the wor king po or, a 
term that hig hlights the re la ti on ship bet we en a wor ker’s in co me and 
the ir everyday ma te rial ne eds as well as the num ber of ho u se hold mem-
bers who de pend on the ir sa lary. Em ployment do es not al ways pro tect 
per sons with im pa ir ments from de pri va tion, for in stan ce in Ro ma nia 
whe re monthly wa ges do not pre vent pe o ple with di sa bi li ti es from po-
verty (Me te, 2008). The se pre ca ri o us con di ti ons are glos sed over by an 
ide o logy that vi ews work as a suf fi ci ent con di tion for the in clu sion of 
pe o ple with di sa bi li ti es. The Ja pa ne se Or ga ni sa tion for the Em ployment 
of Ol der and Di sa bled Pe o ple cla ims that “We are aiming to cre a te a 
‘so ci ety for all’ in which everyone has a chan ce to con tri bu te thro ugh 
work” (JEED 2008). Work has be co me the ma jor con tri bu tion that a 
per son can ma ke to a gi ven so ci ety and thus an end in it self. 

In Slo ve nia one can read me dia co ve ra ge such as “With the work 
to ward the so ci e tal in te gra tion” (Finc 2010), which re pro du ces the sa-
me di sco ur se of work as a ma jor fac tor of “so ci e tal in clu sion”.  In Por-
tu gal too, em ployment is seen as the ma jor ve hic le of so cial in te gra tion, 
and as cla i med by Pin to, pe o ple with di sa bi li ti es (even tho se who are 
unem ployed, but in tra i ning pro gram mes) be co me a “re ser ve army” of 
la bo ur to ser ve the ne eds of the ca pi tal (2010: 127). De spi te the fact that 
paid work pro vi des so me payment and an or di nary li fe style, the un de-
si ra ble na tu re of the se jobs shows that not only unem ployment, but al so 
work it self, may ca u se so cial ex clu si on and cre a te so cial out casts. Pe-
o ple with di sa bi li ti es are ex clu ded from so ci ally re spec ted sta tu ses by 
be ing in clu ded in paid em ployment. The se types of jobs and the so cial 
po si ti o ning they imply can be symbo li cally com pa red to tho se of the 
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Un to uc ha bles in In dia or the Bu rak hu min in Ja pan, who are con struc ted 
as the hol ders of pol lu ted iden ti ti es and stig ma ti sed as a gro up be ca u se 
of the ir so ci ally un de si ra ble jobs which pol lu te the ir iden tity in the eyes 
of the ot hers (Na ka mu ra 2006).  

‘WEL FA RE EM PLOYMENT’ AS THE RE VI VAL OF 
ME DI CAL PER SPEC TI VES ON DI SA BI LITY

The Eastern Euro pean co un tri es which en te red the Euro pean 
Union in 20047) and 20078) adop ted new laws on em ployment which 
for mally en su re equ al ac cess to the la bo ur mar ket for pe o ple with di-
sa bi li ti es and in tro du ced new types of wel fa re em ployment. Wel fa re 
em ployment is de fi ned he re as a short term work pla ce ment pri ma rily 
fi nan ced by the sta te in or der to of fer short-term re ha bi li ta tion and as-
ses sment of per son’s work abi li ti es9). Even tho ugh so me da ta show that 
the qu o ta system has a po si ti ve ef fect and so me di sa bled pe o ple ha ve 
fo und paid em ployment, no em pi ri cal re se arch con firms that work fa re 
di sco ur ses and pro gram mes ha ve re ally im pro ved the ir qu a lity of li fe, 
di mi nis hed stig ma and en su red in de pen dent li ving. This is be ca u se the 
new laws on em ployment and vo ca ti o nal re ha bi li ta tion – which we re 
de sig ned to bring mo re pe o ple in to or di nary em ployment thro ugh sup-
por ted and pro tec ted wor kpla ces – did not in cre a se jobs in ma in stre am 
set tings.  The op po si te in fact oc cur red whe reby the em ployment laws 
le gi ti ma ted a me di cal vi ew of di sa bi lity and in cre a sed ‘wel fa re jobs’ 
and re ha bi li ta tion ac ti vi ti es with an army of re ha bi li ta tion, so cial and 
me di cal pro fes si o nals who as sess, mo ni tor and ca te go ri se di sa bled pe-
o ple’s work per for man ces whilst ma king the empty pro mi se that this 
is do ne for the ir “own good” and will even tu ally bring them in to paid 
em ployment.    

In most Eastern Euro pean co un tri es, an in ter di sci pli nary, but lar-
gely me di cally ori en ted, re vi ew of a di sa bled per son’s “re ma i ning abi-
lity to work” is con duc ted in or der to pro du ce a re ha bi li ta tion plan for 
fu tu re em ployment suc cess.10)  The har mo ni o us si mi la rity of the se laws 

7) Czech Re pu blic, Esto nia, Hun gary, Lit hu a nia, La tvia, Po land, Slo va kia, Slo ve nia.  

8) Bul ga ria, Ro ma nia.

9) In Slo ve nia the monthly payment is 70 per cent of the mi ni mum wa ge, which is much be low 
the po verty li ne. 

10) For in stan ce: Law on Em ployment 2004 in Czech Re pu blic; Em ployment Stra tegy of the Re-
pu blic of Bul ga ria for 2008 – 2015; So cial Wel fa re Act 2009 and The La bo ur Mar ket Ser vi ces 
and Be ne fits Act 28 from 2006 in Esto nia; Re ha bi li ta tion Al lo wan ces Act of 2007 in Hun gary; 
Vo ca ti o nal Re ha bi li ta tion and Em ployment Act 2004 in Slo ve nia; The La bo ur Co de in La tvia; 
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in all of the se co un tri es which are now part of the EU sug gests the le-
gacy and a spe ci fic con ti nu ity from the sta te so ci a list pe riod. Vo ca ti o nal 
re ha bi li ta tion do mi na tes de ba tes over di sa bi lity po licy and em ployment 
is fra med wit hin me di cal and ne eds-ori en ted laws which ex pect a num-
ber of pro fes si o nals to eva lu a te the per son with a di sa bi lity du ring dif-
fe rent sta ges of lar gely tem po rary em ployment. 

Ac ross the Eastern Euro pean re gion, em ployment pro gram mes 
for pe o ple with di sa bi li ti es are pro ble ma tic if eva lu a ted ac cor ding to 
prin ci ples of so cial ju sti ce and ge nu i nely im pro ving li fe chan ces.  In 
Slo ve nia the Em ployment and Vo ca ti o nal Re ha bi li ta tion Act from 2004 
in tro du ced the qu o ta system di scus sed abo ve, vo ca ti o nal re ha bi li ta tion, 
em ployment com pa ni es and pro tec ted and sup por ted wor kpla ces. Yet, 
the se types of em ployment did not ne ces sa rily bring abo ut gre a ter in-
clu sion and chal len ge ne ga ti ve ima ges of pe o ple with di sa bi li ti es.  Lar-
ge num ber of per sons with di sa bi li ti es work in di sa bled com pa ni es, 
em ployment cen tres, cen tres for vo ca ti o nal re ha bi li ta tion and so cial 
in clu sion pro gram mes which are se gre ga ted wor kpla ces, whi le pro tec-
ted and ac com mo da ted work pla ces hardly exist in the laws men ti o ned 
abo ve. Slo ve nian di sa bi lity com pa ni es em ploy ne arly a fifth of all per-
sons with di sa bi li ti es and mo re than half of em ployees are non-di sa bled 
even tho ugh the en ter pri ses still re ce i ve con si de ra ble sta te sup port – a 
le gacy of sta te so ci a lism (Za vir šek 2010). As in many ot her co un tri es, 
Slo ve nian em ployers are ke e ner to em ploy di sa bled staff if the re are 
ad ded in cen ti ves, for exam ple sta te sub si di es for sa la ri es or tax re duc ti-
ons.  Ta ble 1 shows the gro wing unem ployment ra te aga inst the lar gely 
sta ble num ber of di sa bi lity com pa ni es and wel fa re jobs com pa ni es.    

The pre ca ri o usly low sa la ri es and the li mi ted amo unt of ti me pe-
o ple with di sa bi li ti es are al lo wed to work in short-term wel fa re jobs 
(from 6-12 months) are wo rrying. Di sa bled wor kers in vol ved in Slo-
ve nian pro gram mes of so cial in clu sion re ce i ve 62 Euros per month for 
a forty-ho ur wor king we ek. This amo unt is gi ven to di sa bled pe o ple 
who are ca te go ri sed as ha ving thirty per cent of the wor king abi li ti es 
of a “he althy” per son. Even a per son wit ho ut di sa bi li ti es em ployed in 
the so cial in clu sion pro gram me wo uld only get 200 Euros per month. 
The eco no mic vul ne ra bi lity in stead of auto nomy only be co mes ob vi o-
us when the sum is com pa red with the monthly mi ni mum wa ge, which 
was 562 Euros in 2010 whi le the po verty li ne was 593 Euros per month.    

Law on So cial In te gra tion of Di sa bled Pe o ple 2004 and the Law on Sup port for Em ployment 
2006 in Lit hu a nia; Act on Vo ca ti o nal and So cial Re ha bi li ta tion and Em ployment of Per sons 
with Di sa bi li ti es in Po land 2004  (Za vir šek and Go renc 2009, Ši ška 2009, Pa nayoto va  2009,  
Könczei and Horváth 2009, Sak ke us, et al 2009, Ca li te 2009, Ru škus 2009). 
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Ta ble 1: Slo ve nian fi gu res on em ployment 
and pe o ple with di sa bi li ti es11)
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2008 6.7% 33,901 11,025 
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27 13
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Sta te sub si di sed wor kpla ces for per sons with di sa bi li ti es pa ra-
do xi cally show a new form of pri va ti sa tion of the wel fa re system. Of 
the twenty-se ven em ployment cen tres that em ploy 249 di sa bled pe o ple 
thro ug ho ut Slo ve nia, the ma jo rity of them are li cen sed pri va te or ga ni-
sa ti ons. Li ke the di sa bi lity com pa ni es du ring sta te so ci a lism, the se cen-
tres pro vi de se mi-se gre ga ted jobs, low wa ges and li mi ted em ployment 
ho urs. Si mi larly, among thir teen or ga ni sa ti ons pro vi ding vo ca ti o nal 
re ha bi li ta tion ser vi ces only one is pu blic in sti tu tion, whi le the re ma i-
ning twel ve are li cen sed pri va te or ga ni sa ti ons.  Whi le they of fer po orly 
paid short-term jobs for per sons with im pa ir ments, they ha ve cre a ted 
new long-term sta ble jobs for [non-di sa bled] pro fes si o nals such as so-
cial wor kers, oc cu pa ti o nal the ra pists and edu ca tion spe ci a lists. The se 
wel fa re pro fes si o nals are em ployed to as sess and mo ni tor per sons with 

11) The ta ble uses the fi gu res from dif fe rent so ur ces:  In sti tu te of Mac ro e co no mic Analysis and 
De ve lop ment (UMAR) (2011), Pre gled go spo dar skih ka zal cev ob kon cu le ta 2010 ; Slo ve-
nian Unem ployment Ser vi ce, Monthly Sta ti stics ;  Ac tion Pro gram me for In va lids Re port, 
2008 [ Ak cij ski pro gram za in va li de, 2008]. 
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di sa bi li ti es du ring the ir vo ca ti o nal re ha bi li ta tion even tho ugh the lat ter 
ha ve lit tle or no chan ce of en te ring or di nary long-term em ployment. 

Ove rall, the im ple men ta tion of Slo ve nia’s new law on em-
ployment ex pan ded the num ber of wel fa re jobs in stead of or di nary wor-
kpla ces. Even the ful fil ment of qu o tas mo ni to red by the Fund for the 
En co u ra ge ment of Em ployment of Di sa bled Pe o ple re flects a pa ter na li-
stic ap pro ach to wards pe o ple with di sa bi li ti es. At the end of 2008, the re 
was a 9 per cent in cre a se in the em ployment of di sa bled pe o ple com pa-
red to 2006 when the qu o ta system was in tro du ced. Ne vert he less, in the 
sa me year of 2008, mo re than 50 per cent of all Slo ve nian com pa ni es to 
which the qu o ta ap pli es (tho se with mo re than twenty wor kers) op ted to 
pay a fi ne for not me e ting the qu o ta in stead of ac tu ally em ploying pe-
o ple with di sa bi li ti es. As in Po land, em ployers in in Slo ve nia ha ve the 
op tion of en te ring in to bu si ness con tracts with di sa bled com pa ni es or 
em ployment cen tres to ful fil qu o tas in stead of em ploying wor kers with 
di sa bi li ti es at the ir com pa ni es. In 2009 aro und one third of the ne arly 
3,000 em ployers who ful fil led the qu o ta op ted to do so by en te ring in-
to a bu si ness con tract with a di sa bled com pany or em ployment cen tre.  
Ne vert he less, pri or to the on set of the eco no mic cri sis in 2008, the qu-
o ta system had in cre a sed the em ployment of pe o ple with di sa bi li ti es, 
al be it of ten in un sa tis fac tory or se gre ga ted wor kpla ces (Za vir šek and 
Go renc 2009).  

It is ob vi o us that an ide o logy that glo ri fi es work as the ma jor 
fac tor of so cial in clu sion ne eds to be chal len ged be ca u se work fa re and 
wel fa re jobs ne it her pro tect di sa bled pe o ple from po verty nor en su re 
in clu sion, but pre ser ve the he ge mo nic di vi sion bet we en the nor mal and 
ab nor mal. In such sche mes even suc cessful em ployment may be tre a ted 
as stran ge and unex pec ted, as shown by at ti tu des that “One of our staff 
per for med so well that we pro mo ted him to a po si tion that is tra di ti o-
nally fil led by a ‘nor mal’ per son” (ad mi ni stra tor of a wel fa re or ga ni sa-
tion, Po-ying Ho, Kam-tong 2010: 41).  In this ca se, the stig ma ti sing 
at ti tu des of staff un der mi ne the re po si ti o ning of the di sa bled per son in 
the world of the ‘nor mal.’  

OVER LO O KED DI SCRE PAN CI ES

The fo cus of po li ti cal di scus sion on the right of pe o ple with di sa-
bi li ti es to work ine vi tably over lo oks prac ti ces that per pe tu a te tra di ti o-
nal ine qu a li ti es and po wer im ba lan ces. Ma in stre a ming work has be co-
me mo re im por tant than ot her hu man rights is su es gi ven the fact that so 
many pe o ple with di sa bi li ti es still li ve in lar ge in sti tu ti ons whe re they 
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are pre ven ted from ma king self-de ter mi ned cho i ces, in fan ti li sed thro-
ugh me dia co ve ra ge and una ble to ob tain high-qu a lity edu ca tion. Many 
of them are en ti tled to work in in sti tu ti ons, but not to li ve a dig ni fied 
li fe in or di nary en vi ron ments. One of the le a ding di sa bi lity ac ti vists 
from Bul ga ria has com men ted: “They ma ke us talk abo ut em ployment 
to pre vent us tal king abo ut mo re im por tant things!” (per so nal com mu-
ni ca tion, ENIL con fe ren ce, Lju blja na 2010). 

A 2007 study on the EU mem ber sta tes and Tur key fo und out 
that at le ast 1,2 mil lion chil dren and adults with di sa bi li ti es are re gi ste-
red as li ving in long-term re si den tial in sti tu ti ons, but that the num ber 
wo uld be much hig her if all co un tri es kept ac cu ra te da ta on this type 
of wel fa re in car ce ra tion.12) In sti tu ti o na li sa tion is not dec li ning, but af-
fects new ge ne ra ti ons of chil dren. It is esti ma ted that ac ross the EU at 
le ast 150,000 chil dren li ve in re si den tial ca re set tings, in clu ding spe cial 
scho ols, in fants’ ho mes, ho mes for men tally and physi cally di sa bled 
pe o ple, ho mes for chil dren with be ha vi o u ral pro blems, in sti tu ti ons for 
young of fen ders and ho mes for ca re le a vers.13) In Slo ve nia alo ne in 2009 
21,730 per sons re si ded in dif fe rent long-term clo sed and se mi-clo sed 
in sti tu ti ons, bo ar ding scho ols and old pe o ple’s ho mes and in 2010 the 
num ber in cre a sed 3 per cent up to 22,254 per sons14).  A lar ge pro por tion 
of di sa bled pe o ple li ving in in sti tu ti ons ha ve in tel lec tual di sa bi li ti es or 
di ag no ses of mul ti ple im pa ir ments.  

Me dia re pre sen ta ti ons in the re gion por tray the happy fa ces of 
di sa bled chil dren in re si den tial set tings. One re cent ar tic le in Slo ve nia 
was ti tled “Happy to work” (Pe tek 2010) and re por ted on young pe o ple 
from a shel te red wor kpla ce who ma ke can dle sticks and so u ve nirs for 
pal try re wards (20 – 100 Euros per month). A re cent study from Ro ma-
nia sho wed that the me dia still por trays pe o ple with di sa bi li ti es at po lar 
ex tre mes whe re so me are hel pless and in fe ri or vic tims whilst ot hers 
are he ro es with su per i or qu a li ti es (Ci ot and Mic ha i li dis 2008). So ci e tal 
per cep ti ons and awa re ness of di sa bi lity con ti nue to be do mi na ted by 
me di cal and cha ri ta ble mo dels of mercy and sup port that di mi nish ci ti-
zen ship rights. Such mes sa ges do not sup port the in clu si ve em ployment 
of di sa bled pe o ple.

One re a son for the po orly paid jobs en du red by per sons with di-
sa bi li ti es is the lack of edu ca ti o nal op por tu ni ti es and pre ju di ces which 
ha ve sho ved them in to spa ti ally se gre ga ted en vi ron ments.  Cur rent da ta 

12) Re port of the Ad Hoc Ex pert Gro up on the Tran si tion from In sti tu ti o nal to Com mu nity-ba sed 
Ca re. Euro pean Com mis sion.  Sep tem ber  2009, p. 10. 

13) Ibid. 
14) Pu blic Wel fa re In sti tu ti ons in Slo ve nia 20102. www.stat.si (27. 09. 2011). 
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show that chil dren with di sa bi li ti es li ving in East Euro pe are sig ni fi-
cantly less li kely to en rol in scho ols (Me te 2008). They are of ten pre-
ven ted by law from en te ring ma in stre am edu ca tion and com ple ting mo-
re than the obli ga tory mi ni mum of pri mary edu ca tion. So cial wor kers 
and te ac hers in such in sti tu ti ons fo cus on di sa bled chil dren’s ‘de fects’ 
or ‘im pa ir ments’ rat her than the ir strengths and po ten tial to suc ceed in 
school and con ti nue edu ca tion.   

Edu ca ti o nal di sa dvan ta ges ha ve dif fe rent forms, ran ging from 
to tal ex clu si on from the school system to se gre ga ted clas ses un der mi-
ned by the low ex pec ta ti ons, mo ti va tion and sup port for pe o ple with 
di sa bi li ti es du ring pri mary edu ca tion.15)  A lack of edu ca tion (or the as-
sump tion that pe o ple with di sa bi li ti es are ine du ca ble) is a ma jor re a son 
why only abo ut 13,000 pe o ple with di sa bi li ti es ha ve paid em ployment 
in Ro ma nia, which re pre sents just 2.93 per cent of the to tal num ber of 
di sa bled pe o ple (Gher gut and Ga vri lo vi ci 2009).  In Slo ve nia for in-
stan ce any per son with a ca te go ri sa tion of in tel lec tual di sa bi lity (mild, 
mo de ra te, se ve re or pro fo und) is de pri ved of the right to study in an 
or di nary pri mary school. They will be ta ught in spe cial scho ols, spe cial 
clas ses of or di nary scho ols or lar ge in sti tu ti ons (Za vir šek and Go renc 
2010). In Bul ga ria al most half of di sa bled pe o ple do not ha ve pro fes-
si o nal tra i ning or qu a li fi ca ti ons at all. Among tho se who are re gi ste red 
as unem ployed, 45.6 per cent ha ve only com ple ted ba sic edu ca tion and 
just 8.7 per cent ha ve a uni ver sity de gree (Pa nayoto va 2009). Fo cu sing 
spe ci fi cally on pe o ple with in tel lec tual di sa bi li ti es, they ha ve no ac-
cess to pro per edu ca tion and tra i ning, which re sults in a ne ar-100 per-
cent unem ployment ra te in Bul ga ria and Slo ve nia (Pa nayoto va 2009, 
Za vir šek and Go renc 2010). The si tu a tion is very si mi lar in Hun gary: 
po or edu ca ti o nal op por tu ni ti es for per sons with di sa bi li ti es mean that 
only 9 per cent are in paid em ployment and most are em ployed thro-
ugh ‘spe cial’ or ‘shel te red’ ar ran ge ments (Könczei and Horváth 2009).  
Nar ra ti ves of young per sons with di sa bi li ti es who fi nis hed so cial work 
edu ca tion show that the hig her the edu ca ti o nal le vel of a per son with 
di sa bi lity, the gre a ter the strug gle to find work at a cor re spon ding skill 
and qu a li fi ca ti on le vel (et hno grap hic fi eld no tes 2008-2012).   

15) This fact go es beyond the re gion pre sen ted in this chap ter. In Tur key, for exam ple, mo re than 
half of the 9 mil lion pe o ple clas si fied as di sa bled are il li te ra te and only 21.7 per cent of them 
par ti ci pa te in the la bo ur for ce (Tu fan et. al. 2007).
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ET HI CAL DI LEM MAS PER TA I NING TO  
THE IM PE RA TI VE OF WORK FOR 

PEOPLE WITH DI SA BI LI TI ES

Alt ho ugh the right of di sa bled pe o ple to work is one of the most 
im por tant va lu es wit hin di sa bi lity and rights di sco ur se, the de si ra bi lity 
of an ide o logy that glo ri fi es work as the ma jor fa ci li ta tor of so cial in-
clu sion has to be qu e sti o ned. Work fa re and wel fa re jobs do not auto ma-
ti cally pro tect pe o ple from po verty or en su re in clu sion. The vo ca ti o nal 
re ha bi li ta tion fa vo u red by tra di ti o nal di sa bi lity or ga ni sa ti ons and po-
licy ma kers who pri o ri ti se pro tec tion over hu man rights ne eds to be cri-
ti cally analysed from the vi ew po int of the ac tual chan ges ma de by the se 
sta te in ter ven ti ons in pe o ple‘s li ves.  Many pe o ple with di sa bi li ti es ha-
ve been in clu ded in paid em ployment, but the reby iso la ted from so ci ety 
and ex clu ded from so ci ally va lued sta tu ses. Even mo re pe o ple ha ve 
ex pe ri en ced vo ca ti o nal re ha bi li ta tion, but ha ve ne ver had pro per work 
in the full and po si ti ve sen se of this term. Di sco ur ses of work fa re fail to 
ad dress the se is su es and do not con tri bu te to wards the right of di sa bled 
pe o ple to li ve a dig ni fied li fe as well as the ir rights aro und ho u sing and 
ma te rial well-be ing.  Mo re bro adly, wel fa re jobs do not in stan ti a te the 
right of di sa bled pe o ple to be re spec ted as part of hu man di ver sity.   

This idea co mes clo se to what Scully (2008) calls ‘di sa bi lity et-
hics.’  In her vi ew di sa bi lity et hics lo oks at how the “em bo died ef fect of 
im pa ir ment” af fects the everyday li fe of di sa bled pe o ple and how pe o-
ple with di sa bi li ti es see the world. From this per spec ti ve, work wo uld 
need to ha ve three cha rac te ri stics.  Firstly, it ne eds to be de fi ned as an 
ac ti vity that is car ried out for re mu ne ra tion. This con sti tu tes an in dic-
tment of all shel te red wor kpla ces and ot her se mi-work con tracts whe re 
wor kers do not re ce i ve a monthly sa lary and whe re sa la ri es are be low 
the po verty li ne or mi ni mum wa ge. Next, work ne eds to ha ve a cre a-
ti ve com po nent in stead of be ing just re pe ti ti ve la bo ur. The dis tin ction 
bet we en la bo ur and work can be tra ced back to an ci ent Gre e ce and 
the ide as of so me mo dern phi lo sop hers (Han nah Arendt, for exam ple), 
whe re only work hu ma ni ses and en ric hes the su bject (Gran ter 2009). 
Third, pe o ple with di sa bi li ti es sho uld be ac ti vely sup por ted and wel co-
med sho uld they wish to ob tain re spec ted and in tel lec tu ally de man ding 
jobs in li ne with the ir skills, qu a li fi ca ti ons and le vel of edu ca tion.  

It is a pa ra dox that work to day is seen as the ma jor cri te rion for 
in clu ding di sa bled pe o ple in so ci ety when bet we en ni ne and twenty 
per cent of the po pu la tion in EU co un tri es – and as much as se venty per-
cent in ot her co un tri es and com mu ni ti es, such as the Ro ma and Shin ti 
in Ko so vo – are unem ployed. Can full em ployment be ever ac hi e ved if 
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to day we fa ce the ex port of jobs, mass unem ployment and the mas si ve 
phe no me na of the wor king po or and the cre a tion of pre ca ri o us jobs?  
Such de ve lop ments ha ve promp ted in ter na ti o nal di scus si ons abo ut the 
‘end of work’ (Rif kin 1995) ba sed on the idea that highly de ve lo ped 
tec hno logy is eli mi na ting the need for many tra di ti o nal types of work 
such that in du strial jobs are slowly di sap pe a ring. Pe o ple with di sa bi li-
ti es are most of ten em ployed in the se di sap pe a ring types of in du strial 
work for ce la bo ur.  

Zygmunt Ba u man has shown that we li ve in a glo bal so ci ety that 
pra i ses “[...] full em ployment as not just a de si ra ble and at ta i na ble so cial 
con di tion but al so its own ul ti ma te de sti na tion; a so ci ety which the re fo-
re cast em ployment as a key – the key – to the re so lu tion of the is su es 
of, si mul ta ne o usly, so ci ally ac cep ta ble per so nal iden tity, se cu re so cial 
po si tion, in di vi dual and col lec ti ve sur vi val, so cial or der and syste mic 
re pro duc tion” (2004: 11).   The ob ses sion with full em ployment has 
al so spread in to the di sa bi lity are na such that di sa bled pe o ple are be-
ing ste e red to wards wel fa re em ployment in gre a ter num bers than ever 
be fo re.   De spi te em ployment ma in stre a ming and the suc cess ac hi e ved 
in this area in mostly We stern co un tri es, pe o ple with di sa bi li ti es are 
still mo re li kely to fa ce po verty than non-di sa bled pe o ple. In co un tri es 
whe re a work et hic is strongly im bed ded in the do mi nant va lue system, 
stig ma is at tac hed not only to po verty, but al so to the qu e sti on of whet-
her so me o ne is em ployed or not. The fra ming of a per son’s con tri bu tion 
and work thro ugh a ni ne te enth-cen tury We stern con cep tion of work (or 
si mi lar et hi cal con cepts – Con fu ci a nism, for exam ple) has been chal-
len ged by Ba sic In co me Earth Net work (BIEN) ac ti vists and aca de mics 
from aro und the world who be li e ve that, in stead of non-re war ding types 
of work and stig ma ti sing wel fa re cash tran sfers, a ba sic uni ver sal in co-
me co uld in cre a se the me a ning ful par ti ci pa tion of every per son (van 
Pa rijs 1992). 

The re is the re fo re a need for di sa bi lity po licy and pro fes si o nals 
to adopt fo ur layers of com mit ment, advo cacy and chan ge in re la tion 
to di sa bled pe o ple’s em ployment. First, the re is a need for eco no mic 
re di stri bu tion to en su re that pe o ple with di sa bi li ti es can ob tain paid em-
ployment and gain “a good li fe” from it. Se cond, so ci e tal re cog ni tion in 
ad di tion to eco no mic re di stri bu tion is im por tant to en su re that pe o ple 
with di sa bi li ti es are seen as equ al hu man be ings with a va ri ety of em-
bo di ments and hu man spe ci fi ci ti es. Third, the re is a need  to tran sform 
nar row con cepts of pro duc ti ve work that cur rently di vi de hu man bo di-
es in to what Ba u man (2004) calls “pro du cers” and “wa ste”. In stead, a 
wi der de fi ni tion of work as the me ans for a ho li sti cally “good li fe” that 
en han ces and sup ports the di ver sity of pe o ple’s everyday li ves is part of 
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di sa bi lity et hics and con cepts of so cial ju sti ce. Fo urth, funds sho uld be 
re di rec ted from vo ca ti o nal re ha bi li ta tion pro gram mes in to real jobs and 
sche mes for mo ni to ring the ef fec ti ve ness of vo ca ti o nal re ha bi li ta tion in 
par ti cu lar co un tri es.  
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Resume 
There is no doubt that paid employment can be effective at tack-

ling poverty among people with disabilities.  The right to work that was 
long denied to people with disabilities is one of the largest achieve-
ments of the disability people’s movement across the world.  At the 
same time the chapter has argued that neoliberalism dominates contem-
porary disability discourse and that notions of ‘dependency’ and ‘care’ 
have been partially replaced by the ideology of work, where every adult 
person is made into an income earner. Given that hegemonic workfare 
discourses claim that jobs for persons with disabilities contribute to in-
dependent wage earning and an enhanced self-image, research must in-
terrogate the well-being and satisfaction of people with disabilities with 
their employment. How much does work really affect people’s lives? 
How much do people with disabilities earn, how are the earnings spent, 
how many friends did they make, how assertive have they become and 
how many of them have really moved from welfare to general employ-
ment?  Posing these questions will help to breach the symbolic and 
actual divisions between the ‘normal’ and ‘abnormal’  and will bring us 
closer to understanding that there are different ways of experiencing the 
world in line with different embodiments and social positioning. The 
mystification of work – the promise of economic security and a good 
life for those who produce – versus the reality of low-paid, repetitive, 
unsatisfying and sometimes unpaid work needs to be addressed by criti-
cal researchers and welfare professionals. 

Today’s policies and schemes for mainstreaming employment in 
Eastern European countries are too often just another way of drawing a 
line between the normal and abnormal since their entire discourses are 
based on the idea that people with disabilities should be steered into 
welfare employment rather than broader goals of self-determination 
and independent living.  There is little interest in whether these types 
of work and “rehabilitation” really improve the everyday lives of indi-
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viduals. Instead of looking at different types of discrimination, many 
professionals working with persons with impairments propagate this 
ideology of work rather than challenging the medical and rehabilita-
tion model of disability. The latter may provide job opportunities, but 
it relies predominantly on semi-segregated and precarious work places 
and occupational activities, thus turning discussion away from human 
rights, diversity and an understanding of disability as a particular ele-
ment of humanity.

* Овај рад је примљен 16. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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Сажетак
Ор јен ти са ност си сте ма со ци јал не за шти те на ко ри сни ке и 

за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба је дан је од сег ме на та ква ли тет не 
при ме не со ци јал них пра ва и пру жа ња услу га со ци јал ног ра да. ма-
ју ћи у ви ду европ ске стан дар де циљ овог ра да је да утвр ди ор јен-
ти ра ност си сте ма со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни пре ма 
за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка. 

У ра ду су ко ри шће не су оп ште на уч не ме то де и тех ни ке као 
што су: ана ли за са др жа ја до ку мен та ци је, sur vey, ска ли ра ње, т-те-
сти ра ње, сре ђи ва ње и ста ти стич ка об ра да по да та ка уз ко ри ште ње 
ста ти стич ког па ке та СПСС 17.0. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по-
твр ди ли да функ ци о ни ра ње си сте ма со ци јал не за шти те у Бо сни и 
Хер це го ви ни ни је у до вољ ној ме ри ор га ни зи ра но на на чин да је 
оства ри ва ње со ци јал них пра ва и пру жа ње услу га со ци јал ног ра да 
у функ ци ји за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те.
Кључ не ре чи: социјална заштита, социјални рад, стандарди, права,

услуге,потребе,корисници.
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ПОЈАМИЦИЉСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Иако со ци јал ну за шти ту и со ци јал ну по моћ, у усло ви ма Бо-
сне и Хер це го ви не, схва та мо као је дин ствен си стем у мно гим уџ-
бе ни ци ма ко ји тре ти ра ју ову област мо гу ће је про не ћи раз ли чи та 
ту ма че ња.1) Та ко Ви да но вић со ци јал ну за шти ту де фи ни ше као ''си-
стем еко ном ских, по ли тич ких, про свет них, прав них и свих дру-
гих со ци јал но ин сти ту ци о нал них ме ра и ак тив но сти чи ји је циљ 
пре вен ци ја узро ка мо гу ћих ин ди ви ду ал них со ци јал них слу ча је-
ва и груп них со ци јал них про бле ма, као и обез бје ђе ње усло ва за 
од го ва ра ју ће ин сти ту ци о ал ни зо ва не ин тер вен ци је у слу ча је ви ма 
ја вља ња те шко ћа ко је оне мо гу ћа ва ју успје шно лич но и со ци јал-
но функ ци о ни ра ње.2)  Дру ги из вор на во ди: “Со ци јал на за шти та је 
нај бли жи тер мин ко ји по кри ва све аран жма не у дру штву усме ре не 
на за шти ту ра њи вих ску пи на. Она је за сно ва на на прет по став ци 
со ци јал не со ли дар но сти и удру жи ва њу оба ве за та ко да се ри зи ци, 
од оних лак ше пред ви ди вих (ста ре ње) до оних те же пред ви ди вих 
(не за по сле ност, ин ва ли ди тет итд.) мо гу, у раз ли чи том ступ њу по-
кри ти и, ма кар дје ло мич но, на док на ди ти”.3) 

По јам “со ци јал на за шти та” (socialprotection,protectionsoci-
ale) у Евро пи об у хва та на кна де со ци јал ног оси гу ра ња и со ци јал не 
по мо ћи, уни вер зал не на кна де (дјеч ји до пла ци, со ци јал не пен зи је) 
те со ци јал не услу ге. Та ко схва ће на она се из јед на ча ва са пој мом 
со ци јал не си гур но сти. У са вре ме ним рас пра ва ма о со ци јал ној по-
ли ти ци со ци јал на за шти та се ко ри сти као још ши ри тер мин ко ји 
укљу чу је со ци јал ну си гур ност и со ци јал ну си гур но сну мре жу.4) У 
за кључ ку Од бо ра струч ња ка Еуроп ске со ци јал не по ве ље ка же се 
да је: “...со ци јал на си гур ност, као со ци јал но нај ра зви је ни је сред-
ство со ци јал не за шти те...”,5) из че га про из ла зи да је со ци јал на за-
шти та об у хват ни ја од со ци јал не си гур но сти. 

1) Cat he ri ne, Jo nes, PatternsofSocialPolicy.Lon don and New York: Ta vi stock Pu bli ca ti ons,  
1985. i Mic hael, Hill, , SocialPolicy:Acomparativeanalysis.Lon don etc: Pren tin ce Hall, 
Har ve ster Whe ats he af, 1996.

2) Иван Ви да но вић, Речниксоцијалнограда, Бе о град, 2006, стр. 368.

3) Paul, Stubbs, i Ken dra Greg son, ‘’’Социјалнаполитиказаштитаипракса-Бригаоугро-
женим групама уБоснииХерцеговини’’, Збор ник ра до ва са кон фе рен ци је, Са ра је во, 
1998. стр. 328

4) Vla do Pu ljiz i sa rad ni ci, SocijalnapolitikaHrvatske, 2008, str. 221. 

5) Le nia, Sa muel, Droitssociauxfondamentaux,Edi ti ons du Con seil de l’Euro pe, Stras bo urg, 
1997, str. 321. 
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СистемсоцијалнезаштитеуБоснииХерцеговини

По сто је ћи си стем со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви-
ни уна точ од ре ђе ним про ме на ма је у ве ли кој мје ри тра ди ци о на лан 
и те ме љи се на јав ним уста но ва ма и фи нан сиј ским по мо ћи ма за-
сно ва ним на пра ви ма. Пре ма устав ном уре ђе њу Бо сне и Хер це го-
ви не6) со ци јал на за шти та је  де цен тра ли зи о ва на и спа да у над ле-
жност ен ти те та, тј, Фе де ра ци је БиХ и Ре пу бли ке Срп ске што има 
за по сље ди цу ве ли ку не у јед на че ност у по гле ду са ме ор га ни за ци је 
и функ ци о ни ра ња.

Та ко је си стем со ци јал не за шти те у БиХ по ди је љен и са сто ји 
се од 13 го то во не за ви сних си сте ма, с ни ским ни во ом ме ђу соб не 
ко ор ди на ци је. Чак се и уну тар јед ног си сте ма функ ци је пре кла па ју, 
а по дје ла од го вор но сти ни је баш ја сно од ре ђе на. 

Пој мов но со ци јал на за шти та у Бо сни и Хер це го ви ни се по-
сма тра у ње ном ужем зна че њу као др жав на и дру штве но ор га ни зи-
ра на дје лат ност ко ја има за циљ да гра ђа ни ма ко ји се на ђу у ста њу 
со ци јал не по тре бе обез би је ди ми ни мум со ци јал не си гур но сти и 
де фи ни ра на је За ко ни ма о со ци јал ној за шти ти.7) Осно ве со ци јал-
не за шти те, об ли ци и ме то де, од но сно основ на пра ва из со ци јал-
не за шти те су ре гу ли ра ни на ни воу два ен ти те та (ФБиХ и РС) и 
Ди стрик та Брч ко као по себ не ад ми ни стра тив не је ди ни це. У Фе де-
ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не со ци јал на за шти та се де фи ни ра као 
“ор га ни зи ра на дје лат ност у Фе де ра ци ји, усме ре на на оси гу ра ње 
со ци јал не си гур но сти ње них гра ђа на и њи хо вих оби те љи у ста њу 
со ци јал не по тре бе“. Ор га ни зи ра на је у скла ду са на че ли ма ху ма-
ни зма и со ли дар но сти и гра дан ског мо ра ла а оства ру је се от кри-
ва њем и ума ње њем, од но сно от кла ња њем по сље ди ца узро ка ко ји 
до во де до ста ња со ци јал не по тре бе и сти ца њем од ре де них пра ва 
из со ци јал не за сти те (члан 11). У Ре пу бли ци Срп ској се со ци јал-
на за шти та де фи ни ра као ‘’ор га ни зи ра на дје лат ност усме ре на на 
су зби ја ње и от кла ња ње узро ка и по сље ди ца со ци јал не по тре бе у 
свим обла сти ма дру штве ног жи во та и ра да и пру жа ња по мо ћи гра-
ђа ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма ка да се на ђу у та квом ста њу’’. У 
Брч ко Ди стри ку ту де фи ни ци ја со ци јал не за шти те је слич на као и у 
Ре пу бли ци Срп ској та ко да она пред ста вља ‘’ор га ни зи ра ну дје лат-

6) Устав Бо сне и Хер це го ви не је са став ни део Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма (Анеx 4) 
пот пи сан 25. но вем бра 1995 го ди не. Пре ма Уста ву Др жа ва Бо сна и Хер це го ви на се са-
сто ји од два ен ти те та а на кна до је ус по ста вљан и Брч ко Ди стрик као за себ на ад ми ни-
стра тив на је ди ни ца. 

7) У Ф БиХ За ко ном о осно ва ма со ци јал не за шти те, за шти те ци вил них жр та ва ра та и по-
ро ди це са дје цом ФБиХ, У РС За ко ном о со ци јал ној за шти ти и БД За ко ном о со ци јал ној 
за шти ти.
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ност усме ре ну на су зби ја ње и от кла ња ње узро ка и по сље ди ца ста-
ња со ци јал не по тре бе у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, ра да 
и пру жа ња по мо ћи гра ђа ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма ка да се на ђу 
у та квом ста њу’’. 

Стандардиквалитетногпрактицирања
социјалнихправаиуслугасоцијалнограда

По ла зе ћи од то га да ква ли тет су сре ће мо у свим сфе ра ма жи-
во та и да он пред ста вља зна чај ну ка рак те ри сти ку са вре ме ног на-
чи на жи вље ња, по сто ји по тре ба за ње го вим де фи ни са њем. Ме ђу-
тим, са мо де фи ни са ње ква ли те та је до ста сло жен про цес. О то ме 
нам го во ре мно ги ауто ри ко ји ква ли те ту де фи ни ра ју на раз ли чи те 
на чи не, јер не по сто ји ње на ја сна де фи ни ци ја, све до тврд њи од-
ре ђе них ауто ра да је ква ли те ту не мо гу ће де фи ни ра ти, али да се 
ипак зна шта она је сте.8) Оси гу ра ње ква ли те та у со ци јал ном ра ду 
је пи та ње ко је је ак ту ел но од ка да по сто ји и сам со ци јал ни рад. 
Са ма ди ску си ја о ква ли те ту у со ци јал ном ра ду по че ла је сре ди ном 
де ве де се тих го ди на про шлог ви је ка.

Јед на од де фи ни ци ја ква ли те те ко ја се че сто ко ри сти у кон-
тек сту здрав стве не и со ци јал не за шти те де фи ни ра ква ли тет као 
’’Пот пу но за до во ља ва ње по тре ба оних ко ји ма је услу га нај по треб-
ни ја уз нај ни же тро шко ве за ор га ни за ци ју уну тар огра ни че ња и ди-
рек ти ва ко је су де фи ни са ли ви ши ни вои вла сти’’9). Ме ђу тим, по јам 
ква ли те те у со ци јал ном ра ду се не мо же по сма тра ти као ква ли тет 
не ке дру ге услу жне де лат но сти из обла сти ин ду стри је, тр го ви не 
и дру гих при вред них гра на. Со ци јал ни рад је спе ци фич на де лат-
ност ко ја има основ ну свр ху по др шке и по мо ћи ко ри сни ку ко ји се 
на ла зи у со ци јал ној дис функ ци ји и ни је у ста њу да је ре ши сам, 
док се у дру гим де лат но сти ма ква ли тет де фин ше са мо у фор ми у 
ко јој ко ри сник од ре ђу је ква ли тет и ње го во за до вољ ство. У обла сти 
со ци јал ног ра да ква ли тет је мо гу ће од ре ђи ва ти са че ти ри аспек та: 
са аспек та ко ри сни ка (су бјек тив ни аспект ква ли те та), са аспек та 
со ци јал ног рад ни ка (објек тив ни аспект), са ор га ни за ци о ног и са 
нор ма тив но- функ ци о нал ног аспек та.10) Аспект корисника квали-
тета се огле да у пру жа њу услу га у скла ду са ко ри сни ко вим же ља-
ма и оче ки ва њи ма, од но сно, шта у кон крет ном слу ча ју ко ри сник 

8) Хр во је Ско ко, Управљањеквалитетом, Си нер ги ја, За греб, 2000, стр. 6

9) John, Ovret vre it, QualityHealthServices. Lon don: Bru nei In sti tu te of Or ga ni sa tion and So-
cial Stu di es, 1990.

10) Ru dolph, Ba u er, VomWiegenwirddasSchweinnichtfetter, Do was Ja hre be richt, Innsbruck, 
1999, str. 40. 
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оче ку је од си сте ма со ци јал не услу ге ко ју пру жа со ци јал ни рад ник. 
Аспект професионалног социјалног радника квалитета се огле-
да у струч ној про це ни за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка, од но сно, 
ко је ће услу ге до ве сти до прет по ста вље не ква ли те те за до во ље ња 
по тре бе и ком пе тен ци ја у од но су на ко ри сни ка. Организациони
аспектквалитета се огле да у за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка 
на нај е фи ка сни ји и нај а фек тив ни ји на чин у скла ду са огра ни че-
њи ма и ди рек ти ва ма де фи ни са ним на ви шем ни воу вла сти. Нор-
мативно-функционалниаспектквалитета се огле да у дру штве но-
по ли тич ком кон тек сту, од но сно, ка кву свр ху има си стем со ци јал не 
услу ге кроз про фе си о нал но – ин сти ту ци о на ли зо ва не услу ге у кон-
крет ним слу ча је ви ма. 

Ка ко је со ци јал ни рад на шао сво ју ди рект ну при мје ну у со-
ци јал ној за шти ти не мо же се го во ри ти о ква ли те ту у со ци јал ном 
ра ду а да при том не спо ме не мо и ква ли тет у со ци јал ној за шти-
ти. Ква ли тет у со ци јал ној за шти ти пред ста вљао би, с јед не стра-
не, сте пен по ду дар но сти са при хва ће ним прин ци пи ма и прак сом 
(стан дар ди ма), а са дру ге стра не, сте пен спрем но сти за за до во ља-
ва ње укуп них ко ри сни ко вих по тре ба и сте пен до сти за ња же ље них 
ис хо да (ре зул та та) уз уса гла ше ност са сред стви ма (ре сур си ма). 
Да кле, упра вља ње ква ли те том у со ци јал ној за шти ти  пред ста вља 
ин те грал ни дио упра вља ња сва ком ин сти ту ци јом со ци јал не за-
шти те и упра вља ње си сте мом со ци јал не за шти те у це ли ни. До-
бро упра вља ње ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те под ра зу ми је ва 
ме на џе мент ко ји је ор јен ти сан на ква ли тет, док до бро упра вља ње 
си сте мом у це ли ни под ра зу ми је ва ква ли тет у јав ном упра вља њу 
ре сур си ма или јав ни ме на џе мент. У ци љу раз во ја стан да ра да ква-
ли тет не им пле мен та ци је со ци јал них пра ва Европ ски Ко ми те та за 
со ци јал ну ко хе зи ју (CDCS) раз вио је осам прин ци па ко ји са чи ња-
ва ју до бро прак ти ци ра ње со ци јал них пра ва раз ви је них у ком пле-
мен тар ном од но су је дан пре ма дру гом.11)

Пр ви прин цип од но си се на пружањеуслугаорјентисаних
премакорисницима. Услу ге ори јен ти са не пре ма ко ри сни ци ма мо-
гу се ства ра ти на раз ли чи те  на чи не, ме ђу тим, бит но је да омо гу-
ћа ва ју пар ти ци па ци ју. Јед на од мо гућ но сти су ’’пер со на ли зи о ва ни 
про гра ми по мо ћи’’ ко ји би под ра зу ме ва ју кре и ра ње услу га пре ма 
по тре ба ма ко ри сни ка, а по себ но вул не ра бил них осо ба. По ред то-
га сле де ћи би тан еле мент пред ста вља нео п ход но ор га ни зи о ва ње 

11) ‘’AccesstosocialrightsinEurope- Pri stup so ci jal nim pra vi ma u Evro pi’’; Iz vje štaj je pri pre-
mi la Mary Da liy a usvo jen od stra ne Evrop skog ko mi te ta za so ci jal nu ko he zi ju (Stras bo urg, 
28-30 maj 2002). Ko ple tan iz vje štaj se mo že pre u ze ti na stra ni ci www.coe.int/t/dg3/so ci al po-
li ci es/So ci al Rights/.../MaryDaly_en.pdf 
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пру жа ња по мо ћи на је дан флек си би лан на чин и кре и ра ње јед не 
кон такт тач ке за оства ри ва ње пра ва. У пру жа њу со ци јал них услу-
га нео п хо да но је укљу чи ти ко ри сни ка, ор га ни за ци ју и слу жбе ни ка 
као тро у гла за ре ша ва ње про бле ма.12)

Дру ги прин цип се од но си на омогућавање,оспособљавање
иразвој. Љу ди и за јед ни це тре ба ју би ти оспо со бље ни та ко да су 
они твор ци сво је си ту а ци је. Оспо со бља ва ње укљу чу је рад са спе-
ци фич ним гру па ма или ре ги ја ма ко је се сма тра ју вул не ра бил ним, 
као и оп шти про гра ми за сма ње ње си ро ма штва и со ци јал не ис-
кљу че но сти. Гле да ју ћи у том све тлу, ак тив но сти ко је по бољ ша ва ју 
при ступ со ци јал ним пра ви ма пред ста вља ју об лик со ци јал не ин ве-
сти ци је. Јед на од мо гућ но сти за по сти за ње ци ље ва је по сто ја ње 
про ак тив них, а не па сив них за ко на и ме ра. Бе не фи ци је и услу ге 
тре ба ју би ти ве за не за ак тив ност а не за сам ста тус. При ступ омо-
гу ћа ва ња тре ба да под ра зу ми је ва тран сфор ма ци ју ри зи ка у при-
ли ку, гдје про мје на са ма по се би тре ба да пред ста вља циљ ко ји је 
ор јен ти ран на но ви по че так.

Тре ћи прин цип се од но си на квалитет. Тер мин ква ли тет 
као при ступ до брог прак ти ци ра ња со ци јал них пра ва је ре ла тив но 
варијабилaн у раз ли чи тим кон тек сти ма што је јед на од ње го вих 
пред но сти. Та ко је Duffy раз вио стан да рад ква ли те та под на зи вом 
''тро стру ко А'' ко ји се од но си на: Адекватност, та ко да ми ни мал-
ни по ну ђе ни стан дар ди мо ра ју би ти до вољ но ви со ки а ве ли ки дио 
по пу ла ци је у ста њу по тре бе мо ра би ти по кри вен ме ра ма; Адекват-
надоступност зна чи да би тра ба ло би ти ма ње ком плек сно сти у 
про пи си ма ко ји ре гу ли шу при ступ со ци јал ним пра ви ма, ја сне про-
це ду ре о од ре ђи ва њу ко има пра во на по моћ, пот пу но ис пу ња ва-
ње ме ра; Адекватнаприхватљивост, зна чи спо соб ност по је дин ца 
или до ма ћин ства да мо гу пла ћа ти до бра и услу ге13) Нај бо ља ис ку-
ства у раз во ју ква ли те та иден ти фиц ко ва кла је Pillinger. Пре ма њој 
ква ли тет се од но си на: пар ти ци пи ра ју ћи при ступ, гдје је ква ли тет 
по ве зан са пра вом на из бор и са мо стал ност ко ри сни ка; оспо со-
бља ва ње ко ри сни ка и њи хо во укљу чи ва ње у про цес пла ни ра ња; 
по бољ ша ња ко ја укљу чу ју ло гич ке и прак тич ке ме то де про це њи-
ва ња зах те ва им пле мен ти ра не уз уче шће ко ри сни ка и осо бља пр-
вог кон так та; ци ље ви ква ли те та ко ји су ре ле вант ни и при ла го дљи-

12) Ja ne, Pil lin ger, Qualityinsocialpublicservices, Du blin: Euro pean Fo un da tion for the Im pro-
ve ment of Li ving and Wor king Con di ti ons, 2001, str. 42. 

13) Kat he ri ne, Duffy, Is klju ce nost iz so ci jal ne za šti te. Revijazasocijalnupolitku, 5 (2-3):183-
202, 1998.
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ви ло кал ној сре ди ни; и стан дар ди ква ли те та раз ви је ни уз уче шће 
осо бља, упра ве и ко ри сни ка.14)   

Че твр ти прин цип до брог прак ти ци ра ња со ци јал них пра ва је 
интеграцијауслугаибенефиција. Је дан од основ них еле ме на та за 
про во ђе ње овог при сту па је от кла ња ње свих ад ми ни стра тив них и 
дру гих огра ни че ња15) кроз ко ор ди на ци ју по ве зи ва ња ме ра за јед но 
кроз ад ми ни стра тив не и ор га ни за ци о не струк ту ре.  То зна чи за у зи-
ма ње це ло ви тог при сту па за сно ва ног, с јед не стра не на при зна њу 
мул ти ди мен зи о нал не при ро де по тре ба, а с дру ге стра не, на ме ђу-
соб ној по ве за но сти људ ских жи во та. 

Пе ти прин цип се од но си на партнерство и укљученост. 
При ступ у ко јем парт нер ство тре ба да за у зме об лик укљу чи ва ња 
свих ре ле ван ти них уче сни ка  и схва ће но као та кво оно пред ста вља 
про це сну стра ну ин те гра ци је. Под ре ле вант ним уче сни ци ма ми-
сли се на ло кал не и ре ги о нал не вла де, оп штин ске струк ту ре, те ла 
од го вор на за фи нан си ра ње бе не фи ци ја, по сло дав це, по слов не ор-
га ни за ци је, син ди ка те, НВО-е и дру ге пред став ни ке ци вил ног дру-
штва, ет нич ке ма њи не, корс ни ке, итд. 

Ше сти прин цип је транспарентностиотвореност. Пра ви-
ло тран спа рент но сти и отво ре но сти под ра зу ме ва да ор га ни за ци је 
има ју стра те ги ју ко му ни ци ра ња. То би до ве ло до пре о вла да ва ња 
фи ло зо фи је оних ко ји су уну тра (уну тра шњи) и они ко ји су ван 
(аут сај де ри) и сма ње ња по ди е ље но сти не са мо из ме ђу осо бља и 
ко ри сни ка услу га, не го и уну тар слу жби и аген ци ја, у сми слу фраг-
мен та ци је на ни воу оде ље ња, је ди ни це итд. Стра те ги ја би та ко ђе 
тре ба ла да бу де усме ре на на раз ли чи те ''пу бли ке'' и ка на ле ка ко би 
се да ла при ли ка љу ди ма да из не су свој став. По ред то га, нео п ход-
ни еле мен ти за отво рен при ступ мо ра ју би ти ус по ста вље ни, као на 
при мјер: омб ду сман, жал бе не про це ду ре, ја сно ћа у од го вор но сти 
ме ђу пру жа о ци ма услу га и сек то ри ма, отво ре ност у про це си ма до-
но ше ња од лу ка.

Сед ми прин цип се од но си на једанкост. Има ју ћи у ви ду ду-
бо ку уко ри је ње ност со ци јал них по де ла, дру штве не не јед на ко сти 
се пре во де у не до ста так при сту па не ким со ци јал ним пра ви ма, та ко 
да су љу ди због оп ште со ци јал не не јед на ко сти угро же ни или учи-
ње ни вул не ра бил ним и има ју по себ не по те шко ће у оства ри ва њу 
со ци јал них пра ва. При ступ ба зи ран на јед на ко сти под ра зу ме ва ус-
по ста вља ње про це ду ра за ели ми на ци ју би ло ко је вр сте дис кри ми-

14) Ja ne, Pil lin ger, Qualityinsocialpublicservices, Du blin: Euro pean Fo un da tion for the Im pro-
ve ment of Li ving and Wor king Con di ti ons, 2001, str. 118.

15) Ibi dem.
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на ци је и ства ра ња јед на ко сти свих без об зи ра на пол, ра су, ет нич ко 
по ре кло, со цио-еко ном ски ста тус и дру ге раз ли чи то сти. 

Осми прин цип се од но си на мониторингисагледавањере-
зултата имплементације. До при нос мо ни то ри га и ева лу а ци је 
при ме не пра ва је зна ча јан у ус по ста вља њу про це са ко ји је отво рен, 
с јед не стра не за иден ти фи ко ва ње не до ста та ка у по сто је ћем пру-
жа њу услу га, а с дру ге стра не за но ве по тре бе ко је се ја вља ју. Ти ме 
би се из бе гло по сто ја ње пу ко ти на у пра ви ма на со ци јал ну по моћ, 
чак и он да ка да су та пра ва ја сно и пре ци зно од ре ђе на, из ме ђу зва-
нич них из ја ва пра ва и њи хо ве им пле мен та ци је. У по сти за њу овог 
прин ци па по сто ја ње ин ди ка то ра и ква ли тет них по да та ка о при ме-
ни со ци јал них пра ва је од кру ци јал не ва жно сти. По ред то га ис-
тра жи ва ње сте пе на за до вољ ства пру же ном услу гом и мо ни то ринг 
на свим ни во и ма, пред ста вља ју не за о би ла зне еле мен те у до бром 
прак ти ци ра њу со ци јал них пра ва. 

МЕТОДОЛОГИЈАИСТРАЖИВАЊА

Пред мет ис тра жи ва ња: Има ју ћи у ви ду основ не ци ље-
ве со ци јал не за шти те и ор јен ти са ност ка стан дар ди ма ква ли те та,  
пред мет ис тра жи ва ња је де фи ни сан као: утвр ђи ва ње орен ти ра но-
сти си сте ма со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни пре ма за до-
во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка. 

Оп шта хи по те за: функ ци о ни са ње си сте ма со ци јал не за-
шти те у Бо сни и Хер це го ви ни ор га ни зи о ва но је на на чин да је 
оства ри ва ње со ци јал них пра ва и пру жа ње услу га со ци јал но иг ра да 
у функ ци ји за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те. 

На осно ву ге не рал не хи по те зе из ве де не су и по себ не: 
Х1: У си сте му со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни у 

до вољ ној ме ри по сто ји од го вор ност за за до во ља ва ње по тре ба ко-
ри сни ка со ци јал не за шти те.

Х2: Си стем со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни у до-
вољ њој ме ри је ор јен ти сан на за шти ту ко ри сни ка од нео ства ри ва-
ња пра ва из со ци јал не за шти те.

По пу ла ци ја и узо рак: По пу ла ци ју су чи ни ле све ин сти ту ци-
је со ци јал не за шти те у Бо сни Хер це го ви ни, про фе си о нал ци за о-
сле ни у тим ин сти ту ци ја ма, као и ко ри сни ци услу га со ци јал не за-
шти те. Узо рак је чи ни ло укуп но 306 ис пи та ни ка ак те ра си сте ма 
со ци јал не за шти те и то: 43 (или 14%) креаторасоцијалнезашти-
те, од то га 29 ис пи та ни ка (од но сно 67,4%) из Фе де ра ци је Бо сне и 
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Хер це го ви не, 13 ис пи та ни ка (или 30,2%) из Ре пу бли ке Срп ске и 1 
ис пи та ник (2,3%) из Ди стрик та Брч ко; 133 (43,5%) имплемента-
тора со ци јал не за шти те, од то га је 95 ис пи та ни ка (од но сно 71,4%) 
из Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, 33 ис пи та ни ка (или 24,8%) 
из Ре пу бли ке Срп ске и 5 ис пи та ни ка (3,8%) из Ди стрик та Брч ко; и 
130 (42,5%) корисника со ци јал не за шти те од то га је 54 ис пи та ни ка 
(од но сно 41,5%) из Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, 56 ис пи та-
ни ка (или 43,1%) из Ре пу бли ке Срп ске и 20 ис пи та ни ка (15,4%) из 
Ди стрик та Брч ко.

Ме то де ис тра жи ва ња: Ме то де при ку пља ња по да та ка ко-
ри ште не у овом ис тра жи ва њу су ме то да ана ли зе са др жа ја до ку ме-
на та и ме то да ис пи ти ва ња. Ко ри ште не тех ни ке у ис тра жи ва њу су: 
ана ли за са др жа ја до ку мен та ци је, т-те сти ра ње, sur vey, ска ли ра ње, 
ста ти стич ка об ра да по да та ка. У свр ху при ку пља ња по да та ка кон-
стру и ран је по се бан ин стру мент у фор ми ан кет них упит ни ка. За 
ана ли зу по да та ка и те сти ра ње хи по те за ко ри ште на је тех ни ка сре-
ђи ва ња и ста ти стич ка об ра да по да та ка, уз ко ри ште ње ста ти стич ког 
па ке та SPSS 17.0.

ЕМПИРИЈСКИРЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

Основниподациоузорку

У овом ис тра жи ва њу уче ство ва ло је укуп но 306 ис пи та ни ка 
и то: 43 (или 14%) кре а то ра со ци јал не за шти те, 133 (43,5%) им-
пле мен та то ра со ци јал не за шти те и 130 (42,5%) ко ри сни ка со ци-
јал не за шти те. Креатори социјалне заштите: Ис тра жи ва њем су 
об у хва ће на 43 кре а то ра со ци јал не за шти те ко ји су у ве ћи ни слу ча-
је ва за по сле ни у: министарствимазасоцијалнуполитикуи то 21 
ис пи та ник (или 48,8%),  оп шти ни 8 кре а то ра со ци јал не за шти те 
(18,6%), у Упра ви Вла де кан то на 6 ис пи та ни ка (14,0%), те по 3 кре-
а то ра со ци јал не за шти те у пар ла мен ту и скуп шти ни оп шти не (или 
по 7,0%), док су 2 кре а то ра со ци јал не за шти те за по сле ни у јав ној 
уста но ви (или по 4,7%). Имплементатори социјалне заштите: 
Ис тра жи ва њем су об у хва ће на 133 им пле мен та то ра со ци јал не за-
шти те, од то га 114 (или  85,7%) из Цен та ра за со ци јал ни рад, 10 
(или 7,5%) из уста но ва со ци јал не за шти те и 9 (или 6,8%) из не вла-
ди них ор га ни за ци ја. Корисници социјалне заштите: Ис тра жи ва-
њем је об у хва ће но 79 ко ри сни ка ко ји су при ма ли од ре ђе ну вр сту 
по мо ћи и 51 ко ри сник ко ји је ко ри стио од ре ђе ну вр сту услу ге у 
ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те.
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Одговорностсистемасоцијалне
заштитепремапотребамакорисника

У по сти за њу ква ли тет не при мје не со ци јал них пра ва у си-
сте му со ци јал не за шти те нео п ход но је обез би је ди ти да функ ци о-
ни ра ње јав них слу жби и аген ци ја за со ци јал ну за шти ту бу де ор-
јен ти ра но пре ма по тре ба ма ко ри сни ка. По ред то га, по треб но је 
ус по ста ви ти про це ду ре ме ре ња за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка 
и на осно ву то га пра ће ње ефи ка сно сти слу жби и по сто је ња ин фор-
ма ци ја о за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка, као и кре и ра ње ме ра и 
услу га ко је ће за до во ља ва ти ин ди ви ду ал не и ко лек тив не по тре бе 
ко ри сни ка.  

Креатори социјалне заштите: Про ве ра по у зда но сти мер-
не ска ле од 11 ин ди ка то ра од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма од 
стра не кре а то ра со ци јал не за шти те (табела1),Крон ба хо вим ко-
е фи ци јен том ALFA=0.93, ука зу је на ве о ма ви со ку по у зда ност и 
уну тра шњу са гла сност ска ле за овај узо рак ис пи та ни ка. Из ра чу-
на та арит ме тич ка сре ди на (М) свих 11 ин ди ка то ра од 3,76 по ка зу је 
да је од го вор ност си сте ма со ци јал не за шти те пре ма ко ри сни ци ма, 
по оце ни кре а то ра со ци јал не за шти те, лошијаодпросека. Ври ед-
ност стан дард не де ви ја ци је (СД) од 1,17 ука зу је да је ра си па ње око 
арит ме тич ке сре ди не ве ће, што по твр ђу је и ко е фи ци јент ва ри ја бил-
но сти (CV) од 31,1%, а ти ме и сла би ју хо мо ге ност до би је них ре-
зул та та. Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра кре а то ра со ци јал не 
за шти те (табела1) уоча ва се да јеизнадпросека: осо бље ин сти-
ту ци ја све сно сво јих вла сти тих оба ве за као пру жа о ца услу га; да је 
у прак си за сту пље но схва та ње ин сти ту ци ја и уста но ва со ци јал не 
за шти те о по тре би њи хо ве ор јен та ци је пре ма по тре ба ма ко ри сни-
ка; и да је функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те ор јен ти-
са но пре ма по тре ба ма свих ко ри сни ка.Исподпросека су по тре бе 
ко ри сни ка за до во ље не, пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма про це не, 
уко ли ко се вр ши про цје на (табела 1); као и ре гу ли са ње пи та ња 
про це ду ра ко је се од но се на оба ве зу ин фор ми ра ња ин сти ту ци ја со-
ци јал не за шти те о утвр ђи ва њу и за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни-
ка со ци јал не за шти те. Ис под про се ка су у прак си за сту пље не ин-
фор ма ци је о за до во ље ним по тре ба ма ко ри сни ка; као и ре гу ли са ње 
пи та ња про це ду ра пра ће ња ефи ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те. Лошије одпросека су де фи ни са не про це ду ре за про це-
ну и пра ће ње за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка; као и за до во ља-
ва ње ствар них по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те. Ло ши је од 
про се ка, пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма, про це не, пра ва, по мо ћи 
и услу ге со ци јал не за шти те од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма ко ри-
сни ка; као и да се у прак си на осно ву ус по ста вље них про це ду ра 
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вр ши пра ће ње ефи ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те. Ти ме 
се од ба цу је пр ва по себ на хи по те за „да у си сте му со ци јал не за шти-
те у Бо сни и Хер це го ви ни у до вољњ мје ри по сто ји од го вор ност у 
од но су на за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те“. 

Та бе ла 1.
Ме ре цен трал не тен ден ци је, ва ријабилности и 

дистрибуци је фре квен ци је обе леж јаод го вор ност 
према по тре ба ма ко ри сни ка со ци јал не за шти те

Од го вор ност пре
ма ко ри сни ци ма

Ис пи та
ни ци Н М СД Р 1

(%)
2

(%)
3

(%)
4

(%)
5

(%)
6

(%)
7

(%)

У ко јој мје ри је 
функ ци о ни ра
ње ин сти ту ци ја 
со ци јал не за шти те 
ор јен ти ра но пре
ма по тре ба ма свих 
ко ри сни ка

кре а то ри 43 4.21 1.2 6 2.3 0.0 25.6 39.5 18.6 7.0 7.0

им плем. 133 4.98 1.5 5 0.0 0.8 19.5 24.1 10.5 27.1 18.0

У ко јој мје ри је у 
прак си за сту пље но 
схва та ње ин сти
ту ци ја и уста но ва 
со ци јал не за шти те 
о по тре би њи хо ве 
ор јен та ци је пре ма 
по тре ба ма ко ри
сни ка

кре а то ри 43 4.26 1.3 5 0.0 11.6 16.3 30.2 23.3 14.0 4.7

им плем. 133 5.11 1.4 5 0.0 4.5 9.0 22.6 17.3 28.6 18.0

У ко јој мје ри је 
осо бље ин сти ту
ци ја свје сно сво јих 
вла сти тих оба ве за 
као пру жа о ца 
услу га и омо гу ћа
ва те ља пра ва из 
со ци јал не за шти те                                                         

кре а то ри 43 4.42 1.2 5 0.0 7.0 16.3 27.9 27.9 18.6 2.3

им плем. 133 5.43 1.4 6 0.8 1.5 4.5 22.6 15.0 29.3 26.3

У ко јој мје ри су 
по тре бе ко ри сни
ка за до во ље не, 
пре ма ре ле вант
ним из ве шта ји ма 
про це не, уко ли ко 
се вр ши про цје на

кре а то ри 43 3.77 0.9 4 0.0 2.3 41.9 37.2 14.0 4.7 0.0

им плем. 133 4.56 1.2 6 0.8 3.0 11.3 38.3 21.3 20.3 4.5

У ко јој мје ри, пре ма 
ре ле вант ним из ве
шта ји ма про це не, 
пра ва, по мо ћи и 
услу ге со ци јал не 
за шти те од го ва ра ју 
ствар ним по тре ба ма 
ко ри сни ка

кре а то ри 43 3.49 0.9 4 0.0 4.7 58.1 25.6 7.0 4.7 0.0

им плем. 133 4.32 1.3 6 0.8 3.0 26.3 32.3 15.0 15.8 6.8
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У ко јој мје ри су пре
ма Ва шој сло бод ној 
про це ни за до во ље не 
ствар не по тре бе 
ко ри сни ка со ци јал не 
за шти те

кре а то ри 43 3.33 1.0 5 2.3 16.3 39.5 34.9 2.3 4.7 0.0

им плем. 133 4.08 1.3 6 1.5 4.5 33.8 24.1 18.8 15.8 1.5

У ко јој мје ри су де
фи ни са не про це ду ре 
за про це ну и пра ће
ње за до во ља ва ња 
по тре ба ко ри сни ка

кре а то ри 43 3.30 1.2 5 9.3 11.6 32.6 37.2 4.7 4.7 0.0

им плем. 133 4.32 1.5 6 1.5 12.8 12.8 31.6 17.3 15.0 9.0

У ко јој мје ри је 
ре гу ли са но пи та ње 
про це ду ра ко је се 
од но се на оба ве зу 
ин фор ми ра ња ин
сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те о утвр ђи ва
њу и за до во ља ва њу 
по тре ба ко ри сни ка 

кре а то ри 43 3.77 1.3 6 7.0 4.7 27.9 34.9 18.6 4.7 2.3

им плем. 133 4.20 1.3 6 0.8 9.8 18.0 33.1 19.5 15.8 3.0

У ко јој мје ри су у 
прак си за сту пље не 
ин фор ма ци је о за до
во ље ним по тре ба ма 
ко ри сни ка

кре а то
ри 43 3.67 1.3 6 7.0 9.3 20.9 44.2 11.6 4.7 2.3

им плем. 133 4.60 1.3 5 0.0 5.3 14.3 28.6 27.1 16.5 8.3

У ко јој мје ри је 
ре гу ли са но пи та ње 
про це ду ра пра ће ња 
ефи ка сно сти ин
сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те

кре а то ри 43 3.65 1.3 5 7.0 11.6 23.3 34.9 14.0 9.3 0.0

им плем. 133 4.48 1.3 5 0.0 9.8 8.3 36.1 24.1 13.5 8.3

У ко јој мје ри се у 
прак си на осно ву 
ус по ста вље них 
про це ду ра вр ши 
пра ће ње ефи ка
сно сти ин сти ту ци ја 
со ци јал не за шти те

кре а то ри 43 3.53 1.3 6 7.0 11.6 30.2 32.6 11.6 4.7 2.3

им плем. 133 4.14 1.3 6 3.8 8.3 8.3 51.9 11.3 10.5 6.0

На по ме на:  (1) - из у зет но ло ши је о про се ка ; (2) - мно го ло ши је од про-
се ка; (3) - ло ши је од про се ка; (4) – про сјеч но;     (5) - бо ље од про се ка; 

(6) - мно го бо ље од про се ка; (7) - из у зет но бо ље од про се ка
Факторскаструктураодговорностипремакорисницима

социјалне заштите. При мје ње ни Гут ман - Кај зе ров кри те риј за 
за у ста вља ње екс трак ци је ла тент них ди мен зи ја (са ка рак те ри стич-
ним Вред но сти ма LAMBDA–eigenvalue пре ко 1), од но сно за од-
ре ђи ва ње бро ја зна чај них ком по не на та ко ре ла ци о не ма три це ма-
ни фест них по ка за те ља омо гу ћу је да се ин тен ци о нал ни пред мет 
ме ре ња ску па ма ни фест них по ка за те ља од 11 ва ри ја бли од го вор-
но сти пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те, при лич но ра зу мљи-
во, с об зи ром на ме то до ло шку ин тен ци ју ре ду ку је на „две ла тент не 
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ди мен зи је“ ко је об ја шња ва ју око 75 од сто је дин стве не пред ста ве о 
пред ме ту ме ре ња, тј. од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не 
за шти те, а да је у пре о ста лих 25 од сто ри јеч о спе ци фич ним аспек-
ти ма или о гре шци. Да би се утвр ди ла ре ал на струк ту ра ла тент них 
ди мен зи ја одговорностипремакорисницимасоцијалнезаштите, 
из ве де на је ро та ци ја глав них ком по не на та у об ли мин-ко со у га о ни 
по ло жај. На осно ву те тран сфор ма ци је из ра чу на те су ко ор ди на те 
век то ра ма ни фест них по ка за те ља на об ли мин фак то ре – ма три ца 
скло па (табела2), ко ре ла ци је из ме ђу ма ни фест них по ка за те ља и 
об ли мин фак то ра – ма три ца струк ту ре и ин тер ко ре ла ци је из ме ђу 
та ко изо ло ва них об ли мин фак то ра (све та бе ле због обим но сти ни-
су уни је те у рад). 

Та бе ла 2:
Ма три ца скло па од го вор но сти према 

корисници ма со ци јал не за шти те
Р.б. Параметар ОБЛ1 ОБЛ2

1. Функ ци о ни ра ње ор јен ти рано  према 
потре ба ма ко ри сни ка .51 .27

2. Схва та ња у прак си ор јен та ције 
према по тре ба ма ко ри сни ка                                                         .91 .01

3. Свје сност осо бља као омо гу ћа ва те ља пра ва и услу га .90 -.10
4. За до во ље ње по тре ба ко ри сни ка пре ма про цје на ма .14 .78

5. Со ци јал не за шти те од го ва рају 
стварним по тре ба ма ко ри сни ка .13 .83

6. За до во ље ње ствар них по треба 
корисника со ци јал не за шти те -.17 .96

7. Де фи ни ра ње про це ду ре про цене и 
праће ња по тре ба ко ри сни ка .43 .51

8. Ре гу ли са ње пи та ња ин фор мирања 
о по тре ба ма ко ри сни ка .88 -.01

9. За сту пље ност у прак си ин формација 
о по тре ба ма ко ри сни ка .93 -.09

10. Ре гу ли са ње пи та ња про це ду ра праћења 
ефи ка сно сти ин сти ту ци ја .87 .04

11. Пра ће ње у прак си ефи касности 
на осно ву про це ду ра .85 .13

Пр ви (об ли мин) фак тор де фи ни шу ин ди ка то ри ко ји ма је ре-
гу ли са но пи та ње про це ду ре, за сту пље ност ин фор ма ци ја и схва-
та ња, те пра ће ња ефи ка сно сти за до во ље ња ствар них по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не за шти те (табела3). Овај фак тор мо же мо де-
фи ни ра ти као ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ОМО ГУ ЋА ВА ЊЕ ПО ТРЕ БА 
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КО РИ СНИ КА. Дру ги (об ли мин) фак тор де фи ни сан је ис кљу чи во 
ин ди ка то ри ма за до во ље ња ствар них по тре ба ко ри сни ка со ци јал-
не за шти те. Овај фак тор мо же мо но ми но ва ти као ОД ГО ВОР НОСТ 
ЗА СТВАР НЕ ПО ТРЕ БЕ КО РИ СНИ КА.

Та бе ла 3:
Повезаностзаштитеоднеостваривањаправаизсоцијалне

заштите,пооценикреаторасоцијалнезаштите,са
одговорношћупремакорисницимасоцијалнезаштите

Р=0,89 Р2=0,73 Ф-од нос 
= 11,39

Знач. Ф 
=0,000**

Бр. Индикатори Бета Б т-ври-
јед.

Знач. 
т

1.

Функ ци о ни ра ње ин сти ту ци ја со-
ци јал не за шти те ор јен ти ра но пре-
ма по тре ба ма свих ко ри сни ка                                                                                  

0,12 0,46 0,939 0,355

2.

За сту пље ност у прак си схва та ња 
ин сти ту ци ја и уста но ва со ци јал не 
за шти те о по тре би њи хо ве ор јен та-
ци је пре ма по тре ба ма ко ри сни ка                                                         

0,25 0,92 1,013 0,319

3.

Свје сност осо бља ин сти ту ци-
ја сво јих вла сти тих оба ве за као 
пру жа о ца услу га и омо гу ћа ва те-
ља пра ва из со ци јал не за шти те

-0,13 -0,51 -0,663 0,512

4.

За до во ље ње по тре ба ко ри сни ка, 
пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма 
про це не, уко ли ко се вр ши про цје на

0,26 1,43 1,878 0,070

5.

Пра ва, по моћ и услу ге со ци јал не за шти те 
од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма ко ри сни ка, 
пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма про це не                                            

-0,03 -0,17 -0,200 0,843

6.
За до во ље ње ствар них по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не за шти те -0,33 -1,60 -2,370 0,024*

7.

Де фи ни рај не про це ду ре за 
про це нии пра ће њу за до во ља-
ва ња по тре ба ко ри сни ка

-0,28 -1,18 -1,710 0,097

8.

Ре гу ли са ње пи та ња про це ду ра о 
оба ве зи ин фор ми ра ња ин сти ту-
ци ја со ци јал не за шти те о утвр-
ђи ва њу и за до во ља ва њу по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не за шти те

0,61 2,35 2,861 0,008**

9.
За сту пље ност у прак си ин фор ма ци ја 
о за до во ље ним по тре ба ма ко ри сни ка -0,39 -1,49 -1,939 0,062

10.
Ре гу ли са ње пи та ња про це ду ра пра ће ња ефи-
ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те 0,10 0,74 0,442 0,662
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11.

Пра ће ње у прак си ефи ка сно-
сти ин сти ту ци ја со ци јал не 
за шти те на осно ву ус по ста-
вље них про це ду ра вр ши

0,49 1,83 1,878 0,070

Напомена:  ** - ни во зна чај но сти од 0,01
         * - ни во зна чај но сти од 0,05

Пре глед ре зул та та ре гре си о не ана ли зе (табела 3), ука зу је 
да је цје ло куп на ре гре си ја  ста ти стич ки зна чај на на ни воу од 0,01 
(Sig). Ко е фи ци јент де тер ми на ци је (R2)) и мул ти пле ко ре ла ци је (R) 
по ка зу ју да је ва ри јан су од 11 обeлежја од го вор но сти пре ма ко-
ри сни ци ма со ци јал не за шти темо гу ће са 73 од сто по ја сни ти за-
шти том од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, јер њи хо ва 
ко ре ла ци ја из но си 0,89. Пре ма то ме, мо же се твр ди ти да се од го-
вор ност пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти темо же пред ви дје ти 
на осно ву заштитеоднеостваривањаправаизсоцијалнезашти-
те, од но сно да је њи хо ва по ве за ност ста ти стич ки зна чај на. Две ре-
гре си је су ста ти стич ки зна чај не, а ти ме и по ве за не за одговорност
премакорисницимасоцијалнезаштите, и то ре гу ли са ње пи та ња 
про це ду ра ко је се од но се на оба ве зу ин фор ми ра ња ин сти ту ци ја со-
ци јал не за шти те о утвр ђи ва њу и за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка 
со ци јал не за шти те, а за до во ље ње ствар них по тре ба ко ри сни ка со-
ци јал не за шти те, са не га тив ним пред зна ком. Не га тив на Вред ност 
нам ука зу је на чи ње ни цу да се ра ди о по ја ва ма чи је су про мје не 
су прот ног смје ра, што зна чи, да ка да јед на по ја ва ра сте (за шти та 
од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те) дру га опа да (од го-
вор ност пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те), и обрат но. 

Имплементатори социјалне заштите: Про ве ра по у зда но-
сти мер не ска ле од 11 ин ди ка то ра од го вор но сти пре ма ко ри сни-
ци ма од стра не им пле мен та то ра со ци јал не за шти те (табела 1),
Kronbahovim ко е фи ци јен том ALFA=0.95, ука зу је на ве о ма ви со ку 
по у зда ност и уну тра шњу са гла сност ска ле за овај узо рак ис пи та-
ни ка. Из ра чу на та арит ме тич ка сре ди на (М) свих 11 ин ди ка то ра од 
4,57 по ка зу је да је од го вор ност пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за-
шти те, по оце ни им пле мен та то ра со ци јал не за шти те, нешто боља
одпросека. Вред ност стан дард не де ви ја ци је (SD) од 1,35 ука зу је да 
је ра си па ње око арит ме тич ке сре ди не ве ће, што по твр ђу је и ко е фи-
ци јент ва ри ја бил но сти (CV) од 29,5%, а ти ме и сла би ју хо мо ге ност 
до би је них ре зул та та. Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра им пле-
мен та то ра со ци јал не за шти те (табела1) уоча ва се да језнатноиз-
надпросека осо бље ин сти ту ци ја свје сно сво јих вла сти тих оба ве за 
као пру жа о ца услу га и омо гу ћа ва те ља пра ва из со ци јал не за шти те; 
да је у прак си за сту пље но схва та ње ин сти ту ци ја и уста но ва со ци-
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јал не за шти те о по тре би њи хо ве ор јен та ци је пре ма по тре ба ма ко-
ри сни ка; и да је функ ци о ни ра ње ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те 
ор јен ти ра но пре ма по тре ба ма свих ко ри сни ка. Изнад просека су 
по тре бе ко ри сни ка за до во ље не, пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма 
про це не, уко ли ко се вр ши про цје на; као и ре гу ли са ње пи та ња про-
це ду ра ко је се од но се на оба ве зу ин фор ми ра ња ин сти ту ци ја со ци-
јал не за шти те о утвр ђи ва њу и за до во ља ва њу по тре ба ко ри сни ка 
со ци јал не за шти те. Из над про се ка су у прак си за сту пље не ин фор-
ма ци је о за до во ље ним по тре ба ма ко ри сни ка; као и ре гу ли са ње пи-
та ња про це ду ра пра ће ња ефи ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не за-
шти те. Просечно су де фи ни са не (табела5) про це ду ре за про це ну 
и пра ће ње за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка; као и за до во ља ва ње 
ствар них по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те. Ло ши је од про-
се ка, пре ма ре ле вант ним из ве шта ји ма, про це не, пра ва, по мо ћи и 
услу ге со ци јал не за шти те од го ва ра ју ствар ним по тре ба ма ко ри-
сни ка; као и да се у прак си на осно ву ус по ста вље них про це ду ра 
вр ши пра ће ње ефи ка сно сти ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те. Ти ме 
се де ли мич но по твр ђу је пр ва по себ на хи по те за „да у си сте му со-
ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни у до вољњ мје ри по сто ји 
од го вор ност у од но су на за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка со ци-
јал не за шти те“.

Факторскаструктураодговорностипремакорисницима
социјалнезаштите. При мје ње ни Гут ман - Кај зе ров кри те риј за за-
у ста вља ње екс трак ци је ла тент них ди мен зи ја омо гу ћа ва да се ин-
тен ци о нал ни пред мет ме ре ња ску па ма ни фест них по ка за те ља од 
11 ва ри ја бли од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те, 
при лич но ра зу мљи во, с об зи ром на ме то до ло шку ин тен ци ју, ре ду-
ку је на „две ла тент не ди мен зи је“ ко је об ја шња ва ју око 75 од сто 
је дин стве не пред ста ве о пред ме ту ме ре ња, тј. од го вор но сти пре-
ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те, а да је у пре о ста лих 25 од сто 
ри јеч о спе ци фич ним аспек ти ма или о гре шци. Да би се утвр ди ла 
ре ал на струк ту ра ла тент них ди мен зи ја одговорностипремакори-
сницимасоцијалнезаштите, из ве де на је ро та ци ја глав них ком по-
не на та у об ли мин-ко со у га о ни по ло жај. На осно ву те тран сфор ма-
ци је из ра чу на те су ко ор ди на те век то ра ма ни фест них по ка за те ља на 
об ли мин фак то ре – ма три ца скло па (табела4), ко ре ла ци је из ме ђу 
ма ни фест них по ка за те ља и об ли мин фак то ра – ма три ца струк ту ре 
и ин тер ко ре ла ци је из ме ђу та ко изо ло ва них об ли мин фак то ра (све 
та бе ле ни су уни је те у рад). 
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Та бе ла 4:
Ма три ца скло па од го вор но сти према 

корисници ма со ци јал не за шти те
Р.б. Параметар ОБЛ1 ОБЛ2

1. Функ ци о ни ра ње ор јен ти ра но пре ма по тре ба ма ко ри сни ка .83 -.08

2. Схва та ња у прак си ор јен та ци је пре-
ма по тре ба ма ко ри сни ка .87 -.05

3. Свје сност осо бља као омо гу ћа ва те ља пра ва и услу га .69 -.20
4. За до во ље ње по тре ба ко ри сни ка пре ма про цје на ма .24 -.74

5. Со ци јал не за шти те од го ва ра ју ствар-
ним по тре ба ма ко ри сни ка -.07 -.98

6. За до во ље ње ствар них по тре ба ко-
ри сни ка со ци јал не за шти те -.12 -.97

7. Де фи ни ра ње про це ду ре про це-
не и пра ће ња по тре ба ко ри сни ка .22 -.76

8. Ре гу ли са ње пи та ња ин фор ми ра-
ња о по тре ба ма ко ри сни ка .31 -.63

9. За сту пље ност у прак си ин фор ма ци ја о по тре ба ма ко ри сни ка .63 -.34

10. Ре гу ли са ње пи та ња про це ду ра пра-
ће ња ефи ка сно сти ин сти ту ци ја .62 -.35

11. Пра ће ње у прак си ефи ка сно-
сти на осно ву про це ду ра .76 .17

На осно ву ана ли зе утвр ђе на су два об ли мин фак то ра. Пр ви 
(об ли мин) фак тор де фи ни шу ин ди ка то ри ко ји ма је ре гу ли са но пи-
та ње про це ду ре, за сту пље ност ин фор ма ци ја и схва та ња, те пра-
ће ња ефи ка сно сти за до во ље ња ствар них по тре ба ко ри сни ка со-
ци јал не за шти те (табела4). Овај фак тор мо же мо де фи ни ра ти као 
ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ОМО ГУ ЋА ВА ЊЕ ПО ТРЕ БА КО РИ СНИ КА. 
Дру ги (об ли мин) фак тор де фи ни сан је ис кљу чи во ин ди ка то ри ма 
за до во ље ња ствар них по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те. Овај 
фак тор мо же мо но ми но ва ти као ОД ГО ВОР НОСТ ЗА СТВАР НЕ 
ПО ТРЕ БЕ КО РИ СНИ КА.

Корисницисоцијалнезаштите: Про ве ра по у зда но сти мер не 
ска ле од 8 ин ди ка то ра од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма од стра не 
ко ри сни ка (табела5),Крон ба хо вим ко е фи ци јен том ALFA=0.92, 
ука зу је на ве о ма ви со ку по у зда ност и уну тра шњу са гла сност ска-
ле за овај узо рак ис пи та ни ка, без об зи ра на мјер ну ска лу ма њу од 
10 став ки. Из ра чу на та арит ме тич ка сре ди на (М) свих 8 ин ди ка то ра 
од 4,31 по ка зу је да је од го вор ност пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не 
за шти те, по оце ни ко ри сни ка со ци јал не за шти те, бо ља од про се ка. 
Вред ност стан дард не де ви ја ци је (СД) од 1,94 ука зу је да је ра си па-
ње око арит ме тич ке сре ди не ве ли ко, што по твр ђу је и ко е фи ци јент 
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ва ри ја бил но сти (CV) од 45,1%, а ти ме и ве о ма сла бу хо мо ге ност 
до би је них ре зул та та.

Та бе ла 5:
Ме ре цен трал не тен ден ци је, ва ри ја бил ности и 

дистрибу ци је фре квен ци је оби љеж ја од го ворност 
пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те 

Од го вор ност пре ма ко-
ри сни ци ма у за до во ља-
ва њу њи хо вих по тре ба

Н М СД Р 1
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5
(%)

6
(%)

7
(%)

Да ли и ко јој мје ри су се 
ис пу ни ла Ва ша оче ки ва
ња оства ре ном по мо ћи/ 
услу гом а ко ја сте има ли 
при је под но ше ња за хтје ва 
за по моћ/услу гу  

130 4.37 1.9 5 7.7 9.2 16.9 20.0 16.2 10.8 19.2

Ко ли ко сте ду го че ка ли да 
оства ри те сво је пра во од 
мо мен та ка да сте по тра жи
ли по моћ/услу гу

130 4.40 1.8 5 10.0 6.9 9.2 25.4 16.9 18.5 13.1

Ко ли ко Вам је од ко ри сти 
по моћ/услу га ко је оста
вру је те

130 4.64 1.9 6 5.4 11.5 11.5 17.7 16.9 13.1 23.8

Ка кво је Ва ше оп ште за
до вољ ство оства ре ном 
пра вом на по моћ/услу гу у 
ин сти ту ци ји со ци јал не за
шти те у ко јој је оста вру је те

130 4.35 2.0 6 9.2 15.4 12.3 13.8 14.6 13.1 21.5

Ка ко про цје њу је те, ко ли ко 
пра ва на по мо ћи/услу ге из 
со ци јал не за шти те од го ва
ра ју Ва шим по тре ба ма

130 4.42 1.9 6 9.2 13.1 19.2 9.2 19.2 13.8 16.2

Ка ко про цје њу је те, ко ли ко 
пра ва на по мо ћи/услу ге 
из со ци јал не за шти те од
го ва ра ју на за до во ља ва ње 
Ва ших по тре ба

130 4.11 1.9 6 10.0 10.8 23.1 10.8 18.5 13.8 13.1

Ко ли ко сте у мо гућ но сти 
про ми је ни ти ин сти ту ци ју 
или струч ног рад ни ка без 
од ре ђе них по сље ди ца 
уко ли ко ни сте за до вољ ни 
оства ре ном по мо ћи/услу
гом или са од но сом пре ма 
Ва ма

130 3.91 2.2 6 20.8 13.8 10.0 15.4 6.9 15.4 17.7
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Ка ко про цје њу је те ко ли ко 
су ин сти ту ци је со ци јал не 
за шти те ор јен ти ра не пре
ма за до во ља ва њу по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не 
за шти те (узми те у об зир 
сво је лич но ис ку ство)

130 4.31 1.9 6 8.5 10.8 19.2 12.3 10.8 20.8 17.7

На по ме на:  (1) - из у зет но ло ши је о про се ка ; (2) - мно го ло ши је од про-
се ка; (3) - ло ши је од про се ка; (4) – про сјеч но; (5) - бо ље од про се ка; (6) 

- мно го бо ље од про се ка; (7) - из у зет но бо ље од про се ка
Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра ко ри сни ка со ци јал не 

за шти те (табела5) уоча ва се да језнатноизнадпросека ду жи на 
че ка ња да ко ри сни ци со ци јал не за шти те оства ре сво је пра во од мо-
мен та ка да су по тра жи ли по моћ у ин сти ту ци ји со ци јал не за шти те; 
зна чај од по мо ћи/ко ри сти и пра ва ко ја оства ру ју; ис пу ње ње оче ки-
ва ња; оче ки ва ња од ин сти ту ци је код ко је су до шли да се обра те за 
по моћ; ду жи на оства ри ва ња пра ва и по моћ из со ци јал не за шти те; 
те ко ли ко пра ва и по мо ћи из со ци јал не за шти те од го ва ра ју на за-
до во ља ва ње њи хо вих по тре ба. Просечно је (табела5) оп ште за-
до вољ ство оства ре ним пра вом; те ко ли ко пра ва и по мо ћи из со ци-
јал не за шти те од го ва ра ју по тре ба ма ко ри сни ка со ци јал не за шти те. 
Изузетнолошијеодпросека је мо гућ ност ко ри сни ка да про ми је ни 
ин сти ту ци ју или струч ног рад ни ка без од ре ђе них по сле ди ца уко-
ли ко ни су за до вољ ни оства ре ном по мо ћи/услу гом или са од но сом 
пре ма њи ма. Ти ме се де ли мич но по твр ђу је пр ва по себ на хи по те за 
„да у си сте му со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни у до вољ-
њој мје ри по сто ји од го вор ност у од но су на за до во ља ва ње по тре ба 
ко ри сни ка со ци јал не за шти те“.

Утвр ђи ва ње зна чај но сти т-те стом раз ли ка арит ме тич ких 
сре ди на одговорностипремакорисницимасоцијалнезаштите 
с об зи ром на уче сни ке со ци јал не за шти те (Н) по ка за ло је да у две 
ана ли зе раз ли ка из ме ђу гру па (табела6) по сто је ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке арит ме тич ких сре ди на (АС), у од но су на уче сни ке 
со ци јал не за шти те (на ни воу p<0,01). Но ми нал но нај бо ље оце не о 
од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма со ци јал не за шти те има ју им пле-
мен та то ри со ци јал не за шти те (из над про сеч но 4.57), за тим ко ри-
сни ци со ци јал не за шти те (из над про сеч но 4.31) и на кра ју кре а то ри 
со ци јал не за шти те (ис под про сеч но 3.76).



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2013,година48. стр.101-127.

120

Та бе ла 6:
Упо ред на ана ли за од го вор но сти према 

корисни ци ма со ци јал не за шти те
Од го вор ност пре ма ко ри сни-

ци ма со ци јал не за шти те Н АС СД Разл.
АС Ф Знач. т-ври-

јед. Знач.

Кре а то ри со ци-
јал не за шти те
Имплементатори
социјалнезаштите

43
133

3.76
4.57

1.18
1.35 -0.81 2.719 0.101 -4.730 0.000**

Кре а то ри со ци-
јал не за шти те
Корисницисоцијалне
заштите

43
130

3.76
4.31

1.18
1.94 -0.55 23.389 0.000 -2.732 0.007**

Им пле мен та то ри со-
ци јал не за шти те
Корисници социјалне заштите

133
130

4.57
4.31

1.35
1.94 0.26 26.956 0.000 1.627 0.105

Напомена:  ** - ни во зна чај но сти од 0,01
         * - ни во зна чај но сти од 0,05

Сред ња оцја на свих од го во ра (4,21) о од го вор но сти пре ма 
ко ри сни ци ма си сте ма со ци јал не за шти те де ли мич но по твр ђу ју пр-
ву по себ ну хи по те зу „да у си сте му со ци јал не за шти те у Бо сни и 
Хер це го ви ни у до вољ њој ме ри по сто ји од го вор ност у од но су на 
за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка со ци јал не за шти те“.

Заштитаоднеостваривањаправаизсоцијалнезаштите

Не а де ква та на за шти та од нео ства ри ва ња пра ва до во ди до 
број них по те шко ћа у прак си.16) У ци љу до сти за ње ква ли те те не 
при мје не со ци јал них пра ва нео п хо де но је по сто ја ње ин стру ме не-
та и про це ду ра за жал бе и за њи хо во ре ша ва ње ко је тре ба ју би ти 
ефи ка сне, као и по сто ја ње пре вен тив них мје ра и спрем но сти да се 
ба ви хит ним слу ча је ви ма.  

Креаторисоцијалнезаштите: Про ве ра по у зда но сти мер не 
ска ле од 5 ин ди ка то ра за шти те од нео ства ри ва ња пра ва из со ци-
јал не за шти те од стра не кре а то ра со ци јал не за шти те (табела7),
Крон ба хо вим ко е фи ци јен том ALFA=0.78, ука зу је на до бру по у-
зда ност и уну тра шњу са гла сност ска ле за овај узо рак ис пи та ни ка, 
без об зи ра на мјер ну ска лу ма њу од 10 став ки. Из ра чу на та арит ме-
тич ка сре ди на (М) свих 5 ин ди ка то ра од 4,41 по ка зу је да је за шти та 
од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни кре а то ра 
со ци јал не за шти те, нешто изнадпросека. Вред ност стан дард не де-

16) Daly, Mary, ‘’PristupisocijalnimpravimauEvropi’’Qu e en’s Uni ver sity, Bel fast, Evrop ski 
ko mi tet za so ci jal nu ko he i ju, 2003, str. 39.
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ви ја ци је (СД) од 1,34 ука зу је да је ра си па ње око арит ме тич ке сре-
ди не ве ће, што по твр ђу је и ко е фи ци јент ва ри ја бил но сти (CV) од 
30,3%, а ти ме и сла би ју хо мо ге ност до би је них ре зул та та.

Та бе ла 7:
Ме ре цен трал не тен ден ци је, ва ри ја бил ности и 

дистрибу ци је фре квен ци је оби љеж ја за шти те од 
неоства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те

За шти та од об ли ка 
нео ства ри ва ња пра ва

Ис пи
та ни ци Н М СД Р 1

(%)
2

(%)
3

(%)
4

(%)
5

(%)
6

(%)
7

(%)

У ко јој мје ри је у за ко
но дав ству из со ци јал не 
за шти те ре гу ли са но 
пи та ње ин стру ме на та и 
про це ду ра за жал бе

кре а
то ри 43 5.07 1.4 4 0.0 0.0 9.3 37.2 14.0 16.3 23.3

им
плем. 133 4.71 1.4 5 0.0 4.5 12.0 41.4 8.3 18.0 15.8

У ко јој мје ри је у за ко но-
дав ству из со ци јал не за-
шти те ре гу ли са но пи та ње 
ин стру ме на та и про це-
ду ра за ре ша ва ње по 
осно ву жал би ко ри сни ка

кре а
то ри 43 5.07 1.3 4 0.0 0.0 7.0 39.5 16.3 14.0 23.3

им
плем. 133 4.68 1.4 6 0.8 3.8 9.8 44.4 9.8 16.5 15.0

У ко јој мје ри је у за ко-
но дав ству из со ци јал не 
за шти те ре гу ли са-
но пи та ње по сто ја ња 
пре вен тив них мје ра и 
спрем но сти да се ба ви 
хит ним слу ча је ви ма

кре а
то ри 43 3.53 1.6 6 14.0 9.3 25.6 32.6 7.0 2.3 9.3

им
плем. 133 3.88 1.5 6 3.8 9.8 32.3 25.6 12.8 9.8 6.8

У ко јој мје ри су ефи ка-
сни ин стру мен ти и про-
це ду ре за ре ша ва ње по 
осно ву жал би ко ри сни ка

кре а
то ри 43 4.73 1.3 5 0.0 2.3 11.6 39.5 16.3 20.9 9.3

им
плем. 133 4.40 1.4 6 4.5 2.3 12.8 42.1 15.8 12.8 9.8

У ко јој мје ри је у прак си 
ин сти ту ци ја/ уста но ва 
угро же на ефи ка сност 
жал бе них про це ду ра 
од ре ђе ним фак то ри-
ма (по сто ја ње гра ни ца 
из ме ђу ра зних одје-
ље ња, про пуст да се 
по мог не ко ри сни ци ма 
да ис прав но ко ри сте 
жал бе не ме ха ни зме.......)

кре а
то ри 43 3.67 1.1 5 7.0 7.0 18.6 48.8 16.3 2.3 0.0

им
плем. 133 3.35 1.5 6 10.5 25.6 15.8 27.8 9.0 9.8 1.5

На по ме на:  (1) - из у зет но ло ши је о про се ка ; (2) - мно го ло ши је од про-
се ка; (3) - ло ши је од про се ка; (4) – про сјеч но; (5) - бо ље од про се ка; (6) 

- мно го бо ље од про се ка; (7) - из у зет но бо ље од про се ка
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Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра кре а то ра со ци јал не 
за шти те (табела 7) уоча ва се да је боља од просека за шти та од 
нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни кре а то ра со-
ци јал не за шти те, у за ко но дав ству из со ци јал не за шти те ре гу ли са-
но пи та ње ин стру ме на та и про це ду ра за жал бе и ин стру ме на та и 
про це ду ра за ре ша ва ње по осно ву жал би ко ри сни ка; те ефи ка сни 
ин стру мен ти и про це ду ре за ре ша ва ње по осно ву жал би ко ри сни-
ка. Исподпросека је за шти та од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не 
за шти те у за ко но дав ству из со ци јал не за шти те, ре гу ли са но пи та-
ње по сто ја ња пре вен тив них мје ра и спрем но сти да се ба ви хит ним 
слу ча је ви ма, а у прак си је угро же на ефи ка сност жал бе них про це-
ду ра од ре ђе ним фак то ри ма (по сто ја ње гра ни ца из ме ђу ра зних оде-
ље ња, про пуст да се по мог не ко ри сни ци ма да ис прав но ко ри сте 
жал бе не ме ха ни зме...). Ти ме се де ли мич но по твр ђу је дру га по себ-
на хи по те за „да је си стем со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер це го ви-
ни у до вољњ мје ри ор јен ти ран на за шти ту ко ри сни ка од нео ства-
ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те“

Импелемнтатори социјалне заштите: Про ве ра по у зда но-
сти мер не ска ле од 5 ин ди ка то ра за шти те од нео ства ри ва ња пра ва 
из со ци јал не за шти те од стра не им пле мен та то ра со ци јал не за шти-
те (табела7),Крон ба хо вим ко е фи ци јен том ALFA=0.80, ука зу је 
на ве о ма до бру по у зда ност и уну тра шњу са гла сност ска ле за овај 
узо рак ис пи та ни ка, без об зи ра на мјер ну ска лу ма њу од 10 став ки. 
Из ра чу на та арит ме тич ка сре ди на (М) свих 5 ин ди ка то ра од 4,20 по-
ка зу је да је за шти та од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, 
по оце ни им пле мен та то ра со ци јал не за шти те, нешто изнадпросе-
ка. Вред ност стан дард не де ви ја ци је (СД) од 1,44 ука зу је да је ра си-
па ње око арит ме тич ке сре ди не ве ће, што по твр ђу је и ко е фи ци јент 
ва ри ја бил но сти (CV) од 34,3%, а ти ме и сла би ју хо мо ге ност до би је-
них ре зул та та. Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра им пле мен та-
то ра со ци јал не за шти те (табела7) уоча ва се да јебољаодпросека: 
за шти та од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни-
им пле мен та то ра со ци јал не за шти те, у за ко но дав ству из со ци јал не 
за шти те ре гу ли са но пи та ње ин стру ме на та и про це ду ра за жал бе и 
ин стру ме на та и про це ду ра за ре ша ва ње по осно ву жал би ко ри сни-
ка; те ефи ка сни ин стру мен ти и про це ду ре за ре ша ва ње по осно-
ву жал би ко ри сни ка. Исподпросека је за шти та од нео ства ри ва ња 
пра ва из со ци јал не за шти те у за ко но дав ству из со ци јал не за шти те, 
ре гу ли са но пи та ње по сто ја ња пре вен тив них мје ра и спрем но сти 
да се ба ви хит ним слу ча је ви ма, а у прак си је угро же на ефи ка сност 
жал бе них про це ду ра од ре ђе ним фак то ри ма (по сто ја ње гра ни ца 
из ме ђу ра зних одје ље ња, про пуст да се по мог не ко ри сни ци ма да 
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ис прав но ко ри сте жал бе не ме ха ни зме...). Ти ме се де ли мич но по
твр ђу је дру га по себ на хи по те за „да је си стем со ци јал не за шти те 
у Бо сни и Хер це го ви ни у до вољњ мје ри ор јен ти ран на за шти ту ко-
ри сни ка од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те“

Корисницисоцијалнезаштите:Про ве ра по у зда но сти мер не 
ска ле од 3 ин ди ка то ра за шти те од нео ства ри ва ња пра ва из со ци-
јал не за шти те од стра не ко ри сни ка со ци јал не за шти те (табела8),
Крон ба хо вим ко е фи ци јен том ALFA=0.79, ука зу је на ве о ма до бру 
по у зда ност и уну тра шњу са гла сност ска ле за овај узо рак ис пи та-
ни ка, без об зи ра на мјер ну ска лу ма њу од 10 став ки. Из ра чу на та 
арит ме тич ка сре ди на (М) сва 3 ин ди ка то ра од 3,67 по ка зу је да је 
за шти та од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни-
ко ри сни ка со ци јал не за шти те, исподпросека. Вред ност стан дард не 
де ви ја ци је (СД) од 2,11 ука зу је да је ра си па ње око арит ме тич ке сре-
ди не ве о ма ве ли ко, што по твр ђу је и ко е фи ци јент ва ри ја бил но сти 
(CV) од 57,5%, а ти ме и из у зет но сла би ју хо мо ге ност до би је них 
ре зул та та.

Та бе ла 8:Ме ре цен трал не тен ден ци је, ва ри јабилности 
и ди стри бу ци је фре квен ци је оби љеж ја за штите од 

неоства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те
За шти та од об ли ка 
нео ства ри ва ња пра-
ва на по моћ/услу гу

Н М СД Р 1
(%)

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5
(%)

6
(%)

7
(%)

Ко ли ко Вам је по зна то да ли 
име те пра во да се жа ли те на 
оства ре на пра ва на по моћ/услу
гу из со ци јал не за шти те

130 3.95 2.1 6 20.8 9.2 18.5 4.6 11.5 23.8 11.5

Ко ли ко Вас је струч ни рад ник 
ин сти ту ци је упо знао са мо гућ но
шћу жал бе

130 3.98 2.1 6 18.5 13.1 15.4 8.5 8.5 21.5 14.6

Ко ли ко су ко пли ци ра не про це
ду ре жал бе на оства ре на пра ва 
на по моћ/услу гу 

130 3.07 2.0 6 30.8 21.5 10.8 12.3 4.6 11.5 8.5

Напомена:(1)-изузетнолошијеопросека;(2)-многолошијеодпросе-
ка;(3)-лошијеодпросека;(4)–просјечно;(5)-бољеодпросека;
(6)-многобољеодпросека;(7)-изузетнобољеодпросека

Уви дом у до би је не ре зул та те од го во ра ко ри сни ка со ци јал не 
за шти те (табела8) уоча ва се да јепројечна: за шти та од нео ства-
ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, по оце ни ко ри сни ка со ци јал не 
за шти те, да је струч ни рад ник ин сти ту ци је упо знао ко ри сни ка со-
ци јал не за шти те са мо гућ но шћу жал бе; те да је за ко ри сни ка со ци-
јал не за шти те по зна то да има пра во да се жа ли на оства ре на пра ва 
и по моћ из со ци јал не за шти те. Многолошијеодпросека је за шти та 
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од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те, да су ко пли ко ва не 
про це ду ре жал бе на оства ре на пра ва и по мо ћи. Ти ме се од ба цу је 
дру га по себ на хи по те за „да је си стем со ци јал не за шти те у Бо сни 
и Хер це го ви ни у до вољ њој ме ри ор јен ти сан на за шти ту ко ри сни ка 
од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те“.

Утвр ђи ва ње зна чај но сти т-тестом раз ли ка арит ме тич ких 
сре ди на за шти те од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти
те с об зи ром на уче сни ке со ци јал не за шти те (Н) по ка за ло је да у 
две ана ли зе раз ли ка из ме ђу гру па (табела9) по сто је ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке арит ме тич ких сре ди на (АС), у од но су на уче сни-
ке со ци јал не за шти те (на ни воу p<0,01). Но ми нал но нај бо ље оце-
не о за шти ти од нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те има ју 
кре а то ри со ци јал не за шти те (из над про сеч но 4.41), за тим им пле-
мен та то ри со ци јал не за шти те (из над про сеч но 4.20) и на кра ју ко-
ри сни ци со ци јал не за шти те (ис под про јеч но 3.67). 

Та бе ла 9:
Упо ред на ана ли за за шти те од нео стваривања 

пра ва из со ци јал не за шти те
За шти та од нео ства-

ри ва ња пра ва из 
со ци јал не за шти те

Н АС СД Разл.
АС Ф Знач. т-ври-

јед. Знач.

Кре а то ри со ци-
јал не за шти те
Имплементатори 
социјалне заштите

43
133

4.41
4.20

1.34
1.40 0.21 0.300 0.584 1.167 0.247

Креаторисоци-
јалнезаштите
Корисници 
социјалне заштите

43
130

4.41
3.67

1.34
2.11 0.74 16.108 0.000 3.435 0.001**

Имплементатори
социјалнезаштите
Корисниц социјалне 
заштите

133
130

4.20
3.67

1.40
2.11 0.53 42.384 0.000 2.972 0.003**

Напомена:  ** - ни во зна чај но сти од 0,01
         * - ни во зна чај но сти од 0,05

Сред ња оцје на свих од го во ра (4,09) од го вор но сти пре ма ко-
ри сни ци ма си сте ма со ци јал не за шти те де ли мич но по твр ђу ју дру гу 
по себ ну хи по те зу „да је си стем со ци јал не за шти те у Бо сни и Хер-
це го ви ни у до вољ њој мје ри ор јен ти сан на за шти ту ко ри сни ка од 
нео ства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те“.
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***

На осно ву ана ли зе ре зул та та ис тра жи ва ња и те сти ра ња хи-
по те за мо же мо по твр ди ти да функ ци о ни са ње си сте ма со ци јал не 
за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни ни је у до вољ ној ме ри ор га ни зо ва-
но на на чин да је оства ри ва ње со ци јал них пра ва и пру жа ње услу га 
со ци јал ног ра да у функ ци ји за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка со-
ци јал не за шти те.

AsimPandzic,NijazKaric

ORIENTATIONSOCIALCARESYSTEMTOUSERS
OFSOCIALSERVICESANDSOCIALWORK

Summary
The ori en ta tion of the system so cial wel fa re to users and me e-

ting the ir ne eds is one of the seg ments to apply the so cial rights and 
so cial pro vi ding ser vi ces in ac cor dan ce with Euro pean stan dards. The 
ca pa city and the ori en ta tion of the so cial pro tec tion system to me et user 
ne eds, and the ne ces sity of pu blic ser vi ces and agen ci es that me et cu-
sto mers’ ne eds thro ugh the re a li za tion and pro tec tion of fa i ling so cial 
wel fa re rights and pro vi ding so cial ser vi ces in a way that the ir ope ra-
tion di rec ted to wards users is the ap pli ca tion of the abo ve Euro pean 
stan dards. Be a ring in mind re min ded stan dards aim of this study was to 
de ter mi ne the ori en ta tion of the system of so cial pro tec tion in Bo snia 
and Her ze go vi na, ac cor ding to me e ting the ir ne eds. In the pro cess of 
using dif fe rent ge ne ral sci en ti fic met hods and tec hni qu es such as con-
tent analysis of do cu men ta tion, sur vey, sca ling, t-test, and sor ting and 
sta ti sti cal analysis of da ta using the sta ti sti cal pac ka ge SPSS 17.0. The 
re sults con fir med that the fun cti o ning of the so cial pro tec tion system in 
Bo snia and Her ze go vi na has not ade qu a tely or ga ni zed in such a way 
that the re a li za tion of so cial rights and the pro vi sion of so cial work ser-
vi ces in terms of sa tisfying the ne eds of so cial pro tec tion.
Key words: so cial wel fa re, so cial work, stan dards, rights, ser vi ces, ne eds, us-

ers.
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Rezume
Analysing the re sults of re se arch and te sting we can con firm the 

the hypot he sis that the fun cti o ning of the so cial wel fa re system in Bo-
snia and Her ze go vi na is not suf fi ci ently or ga ni zed in such a way that 
the re a li za tion of so cial rights and the pro vi sion of so cial work ser vi ces 
in terms of sa tisfying the ne eds of so cial pro tec tion. 

In the as ses sment re spon si bi lity to the users we can con firm the 
that in the system of so cial pro tec tion in Bo snia and Her ze go vi na the-
re is no suf fi ci ent de gree of re spon si bi lity with re spect to me e ting the 
ne eds of so cial pro tec tion. Fac tor analysis iden ti fied all fac tors which 
as so ci a ted and cri ti cal to the the re a li za tion so cial wel fa re High qu a lity. 
They are re spon si ble for fa ci li ta ting the ne eds of users and the re spon-
si bi lity for the ac tual ne eds of the user. The lar gest gaps on li a bi lity to 
cu sto mers is the fact that in the system so cial wel fa re is not re gu la ted 
is sue trac king sa tisfying the real ne eds of users or they’re do ing it in 
prac ti ce so the re are no re ports of any in for ma tion that wo uld in di ca-
te how much they re ally met cu sto mer’s ne eds. We al so has iden ti fied 
a lack of so cial pro tec tion, and that the re is no The abi lity to chan ge 
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the in sti tu tion or pro fes si o nal wor kers if they are not sa tis fied for as-
si stan ce / ser vi ce or the at ti tu de to ward them. Analyzing the re sults of 
the ma kers so cial wel fa re was fo und to be re spon si ble to wards users 
so cial wel fa re can be pre dic ted on the ba sis of fa i ling to pro tect the 
rights of so cial pro tec tion, or that the ir as so ci a tion sta ti sti cally sig ni-
fi cant, so that when one phe no me non is gro wing (pro tec tion of fa i ling 
so cial wel fa re en ti tle ments) ot her dec re a ses (ac co un ta bi lity to be ne fi-
ci a ri es of so cial pro tec tion), and vi ce ver sa. Thus, the system of so cial 
pro tec tion in BiH is not suf fi ci ently ori en ted to the ne eds of users, and 
as such do es not me et the stan dards that re min ded proc la im to ac hi e ve 
high-qu a lity im ple men ta tion of so cial rights un der the so cial wel fa re 
system is ne ces sary to en su re that the fun cti o ning of pu blic ser vi ces and 
so cial wel fa re agen ci es to or je ni ra no user ne eds, esta blish me a su re ment 
pro ce du res to me et the ne eds of users and ba sed on that mo ni to ring ef-
fi ci ency of ca pa ci ti es and ser vi ce in for ma tion on me e ting the ir ne eds, 
and to cre a te me a su res and the ser vi ce is in ope ra tion to me et in di vi dual 
and col lec ti ve ne eds of the users. 

As com pa red to proc la i med euro pean stan dard of ade qu a te pro-
tec tion that is tied to un re a li zed rights of the so cial wel fa re system in 
BiH we can con firm the that the system of so cial pro tec tion in Bo snia 
and Her ze go vi na is not ori en ted to the ne eds suf fi ci ent ex tent pro tect 
users able un re a li zed rights in the fi eld of so cial pro tec tion. Key we ak-
nes ses in the so cial pro tec tion system are in exi sten ce over-com pli ca-
ted gri e van ce pro ce du res in ca se a mi scar ri a ge rights and the ef fec ti ve-
ness of gri e van ce pro ce du res in prac ti ce. Ad di ti o nally is su es ha ve been 
iden ti fied not re gu la ted and of pre ven ti ve me a su res in the le gi sla tion 
of so cial wel fa re, and the wil ling ness to deal with emer gen ci es. Thus, 
the re sults of our study in di ca te that the cla im in the so cial pro tec tion 
system re gu la ted by a mat ter of fa i ling to me et pro tect the rights, but 
the qu e sti on of the ir ef fec ti ve ness in prac ti ce is not suf fi ci ently well re-
sol ved and pre ven ta ti ve me a su res of ca pa ci ti es and wil ling ness to deal 
with emer gen ci es which sug gests that they are part fil led with Euro pean 
stan dards on the is sue of fa i ling to me et pro tect rights.

* Овај рад је примљен 13. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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ЗАШТИТАЖРТАВАТРГОВИНЕ
ЉУДИМАУБОСНИИХЕРЦЕГОВИНИ

Сажетак
Рад се ба ви дру штве ним фе но ме ном тр го ви не љу ди ма у Бо-

сни и Хер це го ви ни, као и ре ак ци јом дру штва на по ме ну ти фе но-
мен, по себ но ана ли зи ра ју ћи си сте ме со ци јал не зе шти те у окви-
ри ма БиХ, те при мје ну ин тер ди сци пли нар ног и ме ђу сек тор ског 
при сту па у пру жан ју за шти те и по мо ћи жр тва ма тр го ви не љу ди ма. 
По себ на па жња у овом ра ду по све ће на је фор ма ма услу га со ци јал-
ног рад и уло зи цен та ра/слу жби со ци јал ног ра да у збри ња ван ју и 
пру жа њу по треб не по др шке и по мо ћи жр тва ма то ком про це са ре-
ха би ли та ци је и ре со ци ја ли за ци је. По ред по ку ша ја да се да од го вор 
на пи тан је: ко су жр тве тр го ви не љу ди ма, при ка за ни су и ре зул та ти 
ем пи риј ског ис тра жи ва ња спро ве де ног на цје ло куп ној по пу ла ци ји 
ко ју чи не сви цен три/слу жбе за со ци јал ни рад у Бо сни и Хер це-
го ви ни, као и пред став ни ци свих ин сти ту ци ја ко је су укљу че не у 
бор бу про тив тр го ви не љу ди ма у БиХ. Спо зна је до ко јих смо до-
шли иду у при лог за кључ ку да се цен три/слу жбе за со ци јал ни рад 
сма тра ју из у зет но ва жном ка ри ком дру штве не ре ак ци је на фе но-
мен тр го ви не љу ди ма, по себ но у до ме ну за шти те ма ло љет них жр-
та ва, ме ђу тим њи хо во уче шће ни је на за до во ља ва ју ћем ни воу. 
Кључ не ри је чи: тр го ви на љу ди ма, жр тве тр го ви не љу ди ма, со ци јал ни 

рад, цен три за со ци јал ни рад, услу ге со ци јал ног ра да.
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ЖРТВЕТРГОВИНЕЉУДИМАИСОЦИЈАЛНИРАД

Косужртветрговинељудима?

Из вје шта ји и сту ди је раз ли чи тих ор га ни за ци ја, аген ци ја и 
слу жби (ме ђу на род них, ре ги о нал них и на ци о нал них) углав ном го-
во ре о же на ма и дје ци (ма ло љет ни ца ма − дје вој чи ца ма) као жр-
тва ма тр го ви не љу ди ма. Не сум њи во је да су же не нај че шће жр тве 
тр го ви не љу ди ма, на ро чи то за свр хе сек су ал не екс пло а та ци је. Ме-
ђу тим, но ви ја ис тра жи ва ња овог фе но ме на ука зу ју на по раст бро ја 
му шка ра ца − жр та ва тр го ви не љу ди ма. 

При мјет на раз ли ка у фо ку су на же не − жр тве тр го ви не љу-
ди ма у од но су на му шкар це, има ко ри је не у род ној пер спек ти ви, 
ге не ра ли зо ва ној сли ци о жен ској ра њи во сти. На су прот то ме, му-
шкар ци ко ји ми гри ра ју се по сма тра ју као ак тив ни, аван ту ри сти, 
хра бри, и као та кви за слу жу ју ди вље ње. За исто по на ша ње и слич-
не мо ти ве, же не ко је ми гри ра ју се по сма тра ју као па сив не, „глу пе“, 
на ив не, и као та кве за слу жу ју или из ба вље ње или ка зну1). Дис курс 
и прак са бор бе про тив тр го ви не љу ди ма до при ни је ли су из ра же-
ном на гла ску и ве ћој па жњи ко ја се по све ћу је же на ма − ми гран-
ти ма, при том вул не ра бил ни јем ро ду и ви ше екс пло а ти са ном, да се 
кон цеп ту а ли зу ју као жр тве тр го ви не љу ди ма, док се му шкар ци − 
ми гран ти нај че шће ви де као иле гал ни ми гран ти, иако су су о че ни 
са истим пре кр ша ји ма и зло ста вља њи ма2). Без об зи ра на то ко ли ко 
ста ти сти ке ука зу ју на не мјер љи во ве ћи број же на − жр та ва тр го-
ви не љу ди ма, бит но је по ме ну ти да не а де кват на пер спек ти ва во ди 
ка про пу сти ма у ди ску си ја ма о тр го ви ни љу ди ма, из о ста вља ју ћи 
му шкар це ко ји су жр тве тр го ви не љу ди ма. Ова ква пер спек ти ва на-
да ље има им пли ка ци је и на про гра ме пре вен ци је и ди рект не аси-
стен ци је. Упра во из тих раз ло га, Сур тиз3) (2005b) сма тра да се пи-
та ње „тр го ви не љу ди ма“ мо ра ра зу мје ти у нај ши рем сми слу сво је 
ком плек сно сти. 

Ка да ана ли зи ра мо жр тве тр го ви не љу ди ма, мо ра мо има ти на 
уму да тр го ви на мо же да се од ви ја и у окви ру гра ни ца др жа ве у 
ко јој жр тва жи ви. Исто та ко, оно што мо же мо сма тра ти за јед нич-
ком ка рак те ри сти ком ис ку ства тр го ви не љу ди ма за жр тве ко ји ма је 

1) Re bec ca Sur te es, Re/integrationoftraffickedpersons–handling“difficult”cases. TVRP Is-
su es pa per #2.,King Ba u do uin Fo un da tion, 2008a, Brus sels, Bel gi um.

2) Ibi dem.

3) Re bec ca Sur te es, Otherformsoftraffickinginminors:Articulatingvictimprofilesandcon-
ceptualizinginterventions,Pa per pre sen ted at the Child ho ods Con fe ren ce, 2005b, Ju ne/July, 
Oslo, Nor way.
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тр го ва но ван гра ни ца њи хо ве др жа ве је сте чи ње ни ца да су у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва сво јом во љом ушли у про цес ор га ни зо ва ног 
од ла ска из зе мље. На и ме, са ма же ља да осо ба оде из зе мље у по-
тра гу за по слом и „бо љим жи во том“, или због не ких дру гих со цио-
еко ном ских раз ло га до во ди по тен ци јал не жр тве тр го ви не љу ди ма 
у по зи ци ју да обје руч ке при хва те по ну ђе ну при ли ку за од ла зак. 
Пре ма ем пи риј ској сту ди ји Бру нов скис и Тил дум (2004)4), мно ги 
љу ди схва те до ста ка сни је да усло ви у ко ји ма „ра де“ и жи ве ни су 
она кви ка кви су им обе ћа ни. 

Од ла зак у „зе мље За па да“ под ра зу ми је ва ис пу ња ва ње мно-
гих за хтје ва и про це ду ра у ве зи са евен ту ал ним од ла ском, та ко да 
се ин ди ви ду ал на ор га ни за ци ја од ла ска го то во не мо же сма тра ти 
оп ци јом.). По сље ди ца то га је да ве ћи на оних ко ји пу ту ју у по тра зи 
за но вим жи вот ним при ли ка ма од ла зи у ор га ни за ци ји екс тер них 
су бје ка та или уз по моћ не ких „про ши ре них мре жа“, та ко да, у су-
шти ни, го во ри мо о “не ре гу лар ној” ми гра ци ји, гдје љу ди пу ту ју без 
аде кват не до ку мен та ци је, нов ца и ин фор ма ци ја. 5)

Со ци јал ни и струк ту рал ни узро ци, при је све га ми сли мо на 
си ро ма штво и не до статк при ли ка, ра сту ћим оче ки ва њи ма и не-
ста ју ћим при ли ка ма, о гло ба ли за ци ји, по тре ба ма за ко мо ди те том, 
ко руп ци ји и не до стат ку за ко на. Исто та ко, ри јеч је и о струк ту ра-
ма мо ћи, ко мер ци ја ли за ци ји, ми гра ци ји и мо дер ни за ци ји, та ко ђе 
пред та вља ју ети о ло шке фак то ре по ја ве тр го ви не љу ди ма. Уви ђа мо 
по тре бу за ре ор га ни за ци ју дру штве не за јед ни це ко ја се ба ви пи-
та њи ма и бор бом про тив тр го ви не љу ди ма. Ва жно је да по сто ји 
спо соб ност и во ља да се пре по зна, при зна и аси сти ра мно го ве ћем 
бро ју жр та ва тр го ви не љу ди ма, укљу чу ју ћи и му шкар це. 

Социјалнирадкаодиодруштвенереакције
нафеноментрговинељудимауБоснииХерцеговини

У овом ра ду ба ви мо се пи та њи ма и од го во ри ма со ци јал не 
за шти те и со ци јал ног ра да у ве зи са фе но ме ном тр го ви не љу ди ма 
у Бо сни и Хер це го ви ни. У дру гом ди је лу ра да (на осно ву ем пи риј-
ског ис тра жи ва ња), при ка зу ју се ре зул та ти ко ји се од но се на фор-
ме услу га со ци јал ног ра да и њи хо ву до ступ ност жр тва ма тр го ви не 
љу ди ма у БиХ, тј. ко ли ко цен три/слу жбе за со ци јал ни рад уче ству-
ју у пру жа њу раз ли ли тих фор ми услу га жр тва ма тр го ви не љу ди ма 
у БиХ.

4) Anet te Bru nov skis, Gu ri Tyldum, CrossingBorders:AnEmpirical StudyofTransnational
ProstitutionandTraffickinginHumanBeings, Fa fo-re port 426. 2004, Oslo: Fa fo.

5)  Anet te Bru nov skis, Gu ri Tyldum, Ibi dem.
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Про мје не до ко јих је до шло у на шем тран зи циј ском и пост-
кон фликт ном дру штву, ко је се и да ље де ша ва ју, сва ка ко усло вља-
ва ју и про мје не у струк ту ри пред ме та со ци јал ног ра да. Дру штве не 
де ви ја ци је има ју спе ци фич ну и про мјен љи ву ди на ми ку, ми је ња ју 
фор ме и ка у зал ност. Све ви дљи ве и не ви дљи ве про мје не пред ста-
вља ју ве ли ки иза зов за со ци јал ни рад као дру штве ну, на уч ну и 
прак тич ну дје лат ност јер се мо ра при ла го ђа ва ти, не са мо у сфе ри 
сво је ме то до ло ги је и ор га ни за ци је, већ и у сфе ри те о ри је. 

СистемисоцијалнезаштитеуБоснииХерцеговини

Због дру штве но-по ли тич ке спе ци фич но сти и ад ми ни стра-
тив ног уре ђе ња БиХ, ка да го во ри мо о си сте му со ци јал не за шти те 
у БиХ, он да го во ри мо о системимасоцијалнезаштитеуБиХ јер 
се ми сли на три одво је на си сте ма, тј. ен ти тет ске си сте ме и си стем 
Брч ко Ди стрик та (БД). Пре ма За ко ну о со ци јал ној за шти ти Ре пу-
бли ке Срп ске (РС)6), со ци јал на за шти та под ра зу ми је ва ор га ни зо-
ва ну дје лат ност усмје ре ну на су зби ја ње и от кла ња ње узро ка и по-
сље ди ца ста ња со ци јал не по тре бе (у свим обла сти ма дру штве ног 
жи во та и ра да) и пру жа њу по мо ћи гра ђа ни ма и њи хо вим по ро ди-
ца ма ка да се на ђу у ста њу со ци јал не по тре бе, тј. ста њу у ко јем 
је гра ђа ни ну и/или по ро ди ци нео п ход на по моћ ка ко би са вла да ли 
со ци јал не те шко ће и за до во љи ли сво је жи вот не по тре бе. Но си о-
ци со ци јал не за шти те у РС су Ре пу бли ка и оп шти не (гра до ви). У 
Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не (ФБиХ) по сто ји тзв. „кров ни“ 
за кон, тј. За кон о осно ва ма со ци јал не за шти те, за шти те ци вил них 
жр та ва ра та и за шти те оби те љи са дје цом ФБиХ7), ко ји де фи ни ше 
со ци јал ну за шти ту као ор га ни зо ва ну и усмје ре ну дје лат ност чи ји 
је циљ оси гу ра ње со ци јал не си гур но сти гра ђа на и њи хо вих по ро-
ди ца у ста њу со ци јал не по тре бе, при че му се со ци јал на по тре ба 
од ре ђу је као трај но или по вре ме но ста ње у ко јем се на ла зи гра-
ђа нин или по ро ди ца, про у зро ко ва но до га ђа ји ма или ста њи ма ко ја 
се не мо гу от кло ни ти без по мо ћи дру ге осо бе. Су штин ска раз ли ка 
овог ен ти тет ског за ко на у од но су на За кон РС је у то ме да За кон 
ФБиХ не де фи ни ше но си о це со ци јал не за шти те и њи хо ве над ле-
жно сти, већ сма тра да је дје лат ност со ци јал не за шти те ин те рес 
ФБиХ и кан то на, док оп шти на, као тре ћи ни во со ци јал не за шти те, 
ни је спо ме ну та у овом за ко ну. У Брч ко Ди стрик ту, пре ма За ко ну о 

6) Za kon o so ci jal noj za šti ti Re pu bli ke Srp ske („Sl. gla snik RS“, br. 5/93, 15/96, 110/03, 33/08).

7) Za kon o osno va ma so ci jal ne za šti te, za šti te ci vil nih žr ta va ra ta i za šti te obi te lji sa dje com 
(„Slu žbe ne no vi ne FBiH“, br. 36/99, 54/04, 39/06).
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со ци јал ној за шти ти8), со ци јал на за шти та се де фи ни ше иден тич но 
као у За ко ну о со ци јал ној за шти ти РС, те не по сто је су штин ске 
раз ли ке у од ре ђе њу ко ри сни ка, пра ва и по сту па ка за оства ри ва ње 
пра ва, у од но су на РС и ФБиХ. Нај ве ће раз ли ке у си сте ми ма со ци-
јал не за шти те у БиХ од но се се на ви си не ма те ри јал них да ва ња, тј. 
пра ва на ма те ри јал но обез бје ђе ње.

Улогацентара/службизасоцијалнирад

Иден ти фи ка ци ја жр та ва тр го ви не љу ди ма нај че шће се ја вља 
као по сље ди ца опе ра тив них ак тив но сти по ли ци је и ту жи ла штва, 
иако са зна ња мо гу да до ђу и из дру гих из во ра, као нпр. од стра не 
здрав стве них рад ни ка, про свјет них рад ни ка, ро ди те ља, ста ра те ља, 
усво ји ла ца и/или дру гих осо ба ко је има ју овла ште ња и ду жно сти 
да пру же за шти ту и по моћ ма ло љет ним осо ба ма. Ка да су стра ни 
др жа вља ни − жр тве тр го ви не љу ди ма у пи та њу, БиХ је пре у зе ла 
оба ве зе про и за шле из прав них про пи са на ме ђу на род ном и ре ги о-
нал ном ни воу да обез би је ди при ступ со ци јал ној за шти ти за жр тве 
тр го ви не љу ди ма стра не др жа вља не ко ји ма је одо бре на при вре ме-
на до зво ла за бо ра вак на ху ма ни тар ној осно ви (тзв.„ху ма ни тар ни 
бо ра вак“). Оба ве зу ју ћи стан дар ди у аси стен ци ји жр тва ма тр го ви-
не љу ди ма ја сно су де фи ни са ни Пра вил ни ком о за шти ти стра на ца 
жр та ва тр го ви не љу ди ма9) и Пра вил ни ком о за шти ти жр та ва и свје-
до ка жр та ва тр го ви не љу ди ма др жа вља на БиХ10).

Ка да је у пи та њу ди је те − жр тва тр го ви не љу ди ма, при мар на 
услу га со ци јал ног ра да огле да се у рје ша ва њу смје шта ја дје те та − 
жр тве. Ако се ра ди о дје те ту − стран цу, уло га цен тра за со ци јал ни 
рад је у од ре ђи ва њу ста ра те ља дје те ту, и то на исти на чин као и за 
„до ма ћу“ дје цу. 

Уло га цен тра за со ци јал ни рад (ЦСР) као ор га на ста ра тељ-
ства, при је све га, од но си се на над зор над вр ше њем ро ди тељ ског 
пра ва, за тим про ду же ње ро ди тељ ског пра ва/ста ра ња и ду жно сти (у 
са гла сно сти са су дом). Нај ре стрик ти ув ни ју мје ру пред ста вља од у-
зи ма ње ро ди тељ ских пра ва/ста ра ња и ду жно сти за ко је по сту пак 
пред над ле жним су дом по кре ће цен тар за со ци јал ни рад. По ред 
по ме ну тих мје ра ко је су у над ле жно сти ЦСР, као ор ган ста ра тељ-
ства,нај ва жни ји је за ступ ник пра ва и ин те ре са жр тве, а на ро чи то 
дје те та − жр тве. Ову уло гу ЦСР ви ди мо кроз до но ше ње од лу ка и 

8) Za kon o so ci jal noj za šti ti Brč ko Di strik ta (“SL.gla snik BD, br.1/03).

9) Pra vil nik o za šti ti stra na ca žr ta va tr go vi ne lju di ma, „Slu žbe ni gla snik BiH“ br.33/04.

10) Pra vil nik o za šti ti žr ta va i svje do ka žr ta va tr go vi ne lju di ma dr ža vlja na Bo sne i Her ce go vi ne 
(„Slu žbe ni gla snik BiH“, br.66/07 ).
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пред у зи ма ње мје ра у окви ру ње го ве над ле жно сти; да ва ње струч-
ног ми шље ња и при је дло га над ле жном су ду у по гле ду за шти те ин-
те ре са жр тве и дје те та жр тве; те за сту па ње ин те ре са дје те та код 
су да и у суд ским по ступ ци ма. Дје ца ко ја су жр тве тр го ви не љу ди ма 
има ју пра во да од ЦСР, као ор га на ста ра тељ ства, до би ју струч ну 
по моћ у сми слу за сту па ња њи хо вих пра ва у кри вич ним и гра ђан-
ским по ступ ци ма. 

У Смјерницамазапоступањецентаразасоцијалнирадза
заштиту,помоћиподршкужртваматрговинељудима11) (2010) 
на по ми ње се да, уко ли ко по сто ји сум ња да је ро ди тељ уче ство вао 
у тр го ви ни дје те том, ЦСР ће оба ве зно при ми је ни ти јед ну од го ре 
на ве де них мје ра. ЦСР као ор ган ста ра тељ ства има оба ве зу да под-
у зме по треб не мје ре ра ди за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та, на 
осно ву не по сред ног са зна ња или оба вје ште ња. Иако за ко ни про-
пи су ју да је мје сна над ле жност ор га на ста ра тељ ства усло вље на 
мје стом пре би ва ли шта, ка да су дје ца − жр тве тр го ви не у пи та њу, 
ову чи ње ни цу ни је уви јек ла ко утвр ди ти, сто га се над ле жност ор-
га на ста ра тељ ства од ре ђу је пре ма мје сту бо ра ви шта, у слу ча ју да 
се мје сто пре би ва ли шта не мо же утвр ди ти. Ка да су жр тве тр го ви не 
љу ди ма дје ца − стра ни др жа вља ни, не ма раз ли ка у ужи ва њу пра ва, 
а на кон што је ди је те смје ште но у скло ни ште, мје сно над ле жан за 
по сло ве со ци јал не за шти те, укљу чу ју ћи и име но ва ње ста ра те ља, 
је сте цен тар за со ци јал ни рад у мје сту гдје се на ла зи скло ни ште.

Пре по знав ши по тре бу ве ћег ан га жо ва ња цен та ра за со ци-
јал ни рад у ра ду са жр тва ма, те по тре бу да се ја ча ју ка па ци те ти 
дру штве ног од го во ра на фе но мен тр го ви не љу ди ма, мул ти ди сци-
пли нар ни при ступ БиХ дру штва пред ла же ус по ста вља ње ин тер-
них струч них ти мо ва за за шти ту жр та ва у окви ру цен тра/слу жбе 
за со ци јал ни рад. Ови ти мо ви су пред ви ђе ни Смјерницамаопо-
ступањуцентаразасоцијалнирадзазаштиту,помоћиподршку
жртваматрговинељудима12) (2010). По ме ну те Смјернице ја сно 
де фи ни шу струк ту ру, уло гу, од го вор ност и ка на ле ко му ни ци ра ња, 
та ко да по ред ре ги о нал них мо ни то ринг ти мо ва у ко ји ма уче шће 
има ју и со ци јал ни рад ни ци, у БиХ је пред ви ђе но да по сто је и ин-
тернитимови у сва ком цен тру/слу жби за со ци јал ни рад. Ин тер ни 
тим у цен тру за со цјал ни рад чи не нај ма ње два чла на, а по по тре би 
и ви ше, ко је име ну је ди рек тор ЦСР. У окви ру ин тер ног ти ма име-
ну је се во ди тељ ко ји има ду жност и оба ве зу да ко ор ди ни ра рад 
чла но ва ти ма, во ди еви ден ци ју о жр тва ма тр го ви не љу ди ма, те оба-

11) Smjer ni ce o po stu pa nju cen ta ra za so ci jal ni rad sa žr tva ma tr go vi ne lju di ma, Mi ni star stvo si-
gur no sti BiH i CRS, Sa ra je vo, 2010.

12) Ibi dem
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вје шта ва оста ле над ле жне ин сти ту ци је о кон крет ним слу ча је ви ма 
тр го ви не љу ди ма, што под ра зу ми је ва и стал ну са рад њу и са ре-
ги о нал ним мо ни то ринг ти мо ви ма. Зна чај но је по ме ну ти прин цип 
ин тер ди сци пли нар но сти и у ра ду ин тер них ти мо ва. На и ме, сва ки 
тим у свом са ста ву тре ба да има нај ма ње јед ног ди пло ми ра ног со-
ци јал ног рад ни ка и јед ног пси хо ло га, а по по тре би и јед ног ди пло-
ми ра ног прав ни ка. 

Ис пи та ли смо ко ли ко је уче шће со ци јал них рад ни ка и дру-
гих струч ња ка за по сле них у цен три ма/слу жба ма за со ци јал ни рад 
у ин тер ди сци пли нар ном ти му. С об зи ром на то да је оба ве зна са-
рад ња цен та ра за со ци јал ни рад у слу ча ју да је жр тва тр го ви не 
ма ло љет на осо ба, ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да се уче шће 
струч ња ка у ин тер ди сци пли нар ном ти му у ра ду са дје цим жр тва ма 
тр го ви не у БиХ са мо код 11% ис пи та ни ка под ра зу ми је ва, тј. са мо 
15 струч них рад ни ка у БиХ има уви јек уче шће у ин тер ди сци пли-
нар ном ти му, док нај ве ћи про це нат, 71% струч ња ка, ни су има ли 
ис ку ства или ни су ни ка да уче ство ва ли у ти му за по тре бе со ци јал-
ног ра да са дје цом − жр тва ма тр го ви не. Ка да су же не − жр тве тр-
го ви не у пи та њу, са мо 11 со ци јал них рад ни ка (8%) су уви јек би ли 
дио ин тер ди сци пли нар ног има, док у слу ча ју ра да са му шкар ци ма, 
са мо се дам со ци јал них рад ни ка (5%) су уви јек би ли чла но ви ин-
тер ди сци пли нар ног ти ма.

Без об зи ра на по ра жа ва ју ће ре зул та те ис тра жи ва ња, уви ђе-
на по тре ба од стра не ре ле вант них ак те ра у бор би про тив тр го ви не 
љу ди ма у БиХ, за раз вој са рад ње са цен три ма/слу жба ма за со ци-
јал ни рад, пред ста вља пр ве ко ра ке у прав цу из град ње ка па ци те та 
у овој обла сти ра да.

ФОРМЕУСЛУГАЦЕНТАРАЗАСОЦИЈАЛНИРАД
УРАДУСАЖРТВАМАТРГОВИНЕЉУДИМА

У ли те ра ту ри но ви јег да ту ма све че шће на и ла зи мо на при је-
дло ге за ме то де и мо де ле, те фор ме услу га ко је мо гу да по слу же у 
ра ду са жр тва ма тр го ви не љу ди ма (при је све га у ра ду са же на ма и 
дје вој чи ца ма − жр тва ма), а исто вре ме но су при мјен љи ви и у ра ду 
са жр тва ма на си ља у по ро ди ци. Ова кав тренд пред ста вља по сље-
ди цу иза зо ва са ко ји ма се све че шће су о ча ва ју про фе си о нал ци из 
раз ли чи тих обла сти тзв. по ма жу ћих про фе си ја. Про гра ми аси стен-
ци је жр та ва на си ља у по ро ди ци и тр го ви не љу ди ма по себ но су ис-
тра жи ва ни и из ло же ни у Из вје шта ју NE XUS ин сти ту та за бор бу 
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про тив тр го ви не љу ди ма13), ко ји је об ја вљен 2008. го ди не. По ме ну-
ти из вје штај од сли ка ва ре зул та те ем пи риј ског ис тра жи ва ња ко је је 
спро ве де но у Евро пи и Евро а зи ји. На и ме, ри јеч је о то ме да по сто-
ји ши рок спек тар услу га ко је се пру жа ју у овим ди је ло ви ма сви је-
та, а од но се се на исту про бле ма ти ку. Ако би смо по гле да ли не што 
ши ру сли ку услу га ко је се пру жа ју жр тва ма тр го ви не љу ди ма, вр ло 
бр зо нам по ста је ја сно да мо ра мо во ди ти ра чу на о не ко ли ко зна чај-
них аспе ка та пру жа ња тих услу га. При то ме, пр вен стве но ми сли мо 
на сље де ће: да ли су услу ге ко је се пру жа ју осми шље не за рад са 
жр тва ма тр го ви не љу ди ма; да ли је аси стен ци ја осми шље на да бу-
де крат ко роч на или ду го роч на; да ли су услу ге ин ди ви ду ал не при-
ро де, је дин стве не, или су дио ре фе рент ног окви ра услу га; да ли се 
услу ге пру жа ју на те ре ну или у спе ци ја ли зо ва ним ин сти ту ци ја ма; 
те да ли се услу ге пру жа ју у јав ним, при ват ним или ком би но ва ним 
уста но ва ма.

Ти пич ни па кет услу га при ли ком аси стен ци је жр тва ма тр-
го ви не љу ди ма укљу чу је скло ни ште, ме ди цин ску по моћ и бри гу, 
пси хо ло шку и пси хи ја триј ску бри гу, ху ма ни тар ну по моћ, прав-
ну по моћ (из да ва ње до ку ме на та, пи та ња у ве зи са ста ту сом жр-
тве тр го ви не љу ди ма, прав ну по др шку у суд ским про це си ма итд.), 
про фе си о нал ну обу ку, по моћ и по др шку у обра зо ва њу, ства ра ње 
еко ном ских при ли ка (за по сле ње или обез бје ђи ва ње ма те ри јал не 
по мо ћи), по ро дич ну ме ди ја ци ју/са вје то ва ње, за шти ту/без бјед ност, 
и по моћ у про на ла же њу аде кват ног смје шта ја/ста но ва ња. Фор ме 
аси стен ци је се до ста раз ли ку ју, за ви сно од то га да ли се ра ди о 
жр тви тр го ви не − стра ном др жа вља ни ну или др жа вља ни ну зе мље 
у ко јој је жр тва тр го ва на; да ли се ра ди о му шкар цу, же ни или дје-
те ту; да ли услу ге тре ба да под ра зу ми је ва ју тзв. ре зи дент не или 
не-ре зи дент не услу ге. Нај ве ћи фо кус при ли ком пру жа ња услу га се 
обич но ре а ли зу је то ком бо рав ка у си гур ним ку ћа ма или скло ни-
шти ма, и крат ко роч не су при ро де. 

Мно ге зе мље су осми сли ле и усво ји ле на ци о нал не ре фе рент-
не ме ха ни зме ка ко би пот по мо гле и усмје ри ле раз ли чи те ак те ре 
и уста но ве ко је пру жа ју услу ге пре ма не ком об ли ку је дин стве ног 
мо де ла ко ји мо же да од го во ри по тре ба ма жр та ва тр го ви не љу ди-
ма. Бо сна и Хер це го ви на је та ко ђе усво ји ла та кав је дан ре фе рент-
ни оквир (Акциони план за спречавањетрговине људима у БиХ
2008-201214)) под ју рис дик ци јом Др жав ног ко ор ди на то ра за бор бу 

13) NE XUS Re port,: Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of do me stic vi o len ce 
and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia, 2008, Do stup no na www.ne xu sin sti tu te.net.

14) BiH Dr žav ni ak ci o ni plan za spre ča va nje tr go vi ne lju di ma u Bo sni i Her ce go vi ni 2008−2012, 
Sa ra je vo, Vi je će mi ni sta ra BiH.
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про тив тр го ви не љу ди ма, при Ми ни стар ству без бјед но сти БиХ. С 
дру ге стра не, у не ким зе мља ма је мо дел пру жа ња услу га жр тва-
ма тр го ви не љу ди ма хар мо ни зо ван са мо де ли ма пру жа ња услу га 
жр тва ма на си ља у по ро ди ци. По сто ји са гла сност мно гих ауто ра о 
то ме да мо де ли пру жа ња услу га жр тва ма на си ља у по ро ди ци има ју 
раз ви је ни ју ко ор ди на ци ју са ло кал ном за јед ни цом. Исто вре ме но, 
мно га ис тра жи ва ња ука зу ју на про блем у ра ду са жр тва ма тр го-
ви не љу ди ма упра во у овом сег мен ту (то ком фа зе (ре)ин те гра ци-
је). Иако се услу ге мо гу пру жа ти и на са мом те ре ну и у окви ри ма 
уста но ва, у јав ним уста но ва ма или при ват ним, од лу ка о то ме гдје 
и ка кве услу ге ће би ти до ступ не жр тва ма тр го ви не љу ди ма обич но 
умно го ме за ви си од струч но сти и ка па ци те та при ват ног или јав ног 
сек то ра у од ре ђе ној зе мљи, као и од то га са ко ли ко фи нан сиј ских 
сред ста ва рас по ла жу над ле жне ин сти ту ци је и ка ква су им струк ту-
рал на огра ни че ња.

Не вла ди не ор га ни за ци је нај че шће пру жа ју спе ци ја ли зо ва не 
услу ге фи нан си ра не од стра не ме ђу на род них до на то ра, или (не та-
ко че сто) од стра не др жа ве или ло кал не вла сти. У на ред ном ди је лу 
ра да на гла сак се ста вља на ин ди ви ду ал не услу ге ко је се ја вља ју 
као по треб не за жр тве тр го ви не љу ди ма, али исто вре ме но и као 
нај че шће до ступ не услу ге. Ин кор по ри ра ни су и ре зул та ти на шег 
ем пи риј ског ис тра жи ва ња ка ко би смо до би ли вје ро до стој ни ју сли-
ку бо сан ско хер це го вач ке сце не у овом до ме ну бор бе про тив тр го-
ви не љу ди ма.

Склоништеисмјештај

Збри ња ва ње жр тве тр го ви не љу ди ма у смје штај или скло ни-
ште сли је ди на кон оба вље ног ини ци јал ног раз го во ра и на пра вље-
не пре ли ми нар не про цје не слу ча ја, те при стан ка жр тве на аси стен-
ци ју (у слу ча ју да је пу но љет на) или у слу ча ју ма ло љет не осо бе, 
по ста вља ње ста ра те ља од стра не над ле жног цен тра за со ци јал ни 
рад. Сва ка жр тва има пра во на пе ри од ре флек си је ко ји је про пи сан 
за ко ном и тра је 30 да на. На кон ис те ка тог ро ка, у слу ча ју да жр тва 
оста је у скло ни шту, аси стен ци ја се на ста вља у скла ду са ин ди ви-
ду ал ним пла ном ре ха би ли та ци је и ре со ци ја ли за ци је.

На кон што се до не се од лу ка о смје шта ју жр тве у скло ни ште, 
по треб но је да над ле жни ЦСР, тј. во ди тељ слу ча ја сту пи у кон такт 
са пред став ни ком над ле жне не вла ди не ор га ни за ци је, у ци љу при-
ку пља ња нео п ход них ин фор ма ци ја о усло ви ма смје шта ја. Том при-
ли ком се раз мје њу ју основ ни по да ци о слу ча ју и ана ли зи ра се по-
треб на до ку мен та ци ја за смје штај.
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Ис пи та ли смо ис ку ства цен та ра за со ци јал ни рад, те њи хо во 
уче шће у збри ња ва њу дје це − жр та ва тр го ви не љу ди ма у ви ду пру-
жа ња услу ге скло ни шта и смје шта ја. Ре зул та ти по ка зу ју  да 74% 
ис пи та ни ка ни су ни ка да пру жи ли овај об лик услу ге, док је 24% ис-
пи та ни ка би ло у си ту а ци ји да обез би је ди смје шај за јед но ди је те, а 
са мо у слу ча ју два со ци јал на рад ни ка, овај вид услу ге је омо гу ћен 
за дво је и тро је дје це. Ови на ла зи ука зу ју на то да се и у слу ча је ви-
ма иден фи ка ци је дје це − жр та ва тр го ви не, смје штај и скло ни ште 
обез бје ђу је од стра не овла ште не не вла ди не ор га ни за ци је (као по-
сље ди ца уста ље не прак се), а тек на кон то га, оба вје шта ва се над ле-
жни цен тар за со ци јал ни рад. Ка да су же не − жр тве тр го ви не у пи-
та њу, са мо 10% ис пи та ни ка су пру жи ли у јед ном слу ча ју овај вид 
услу ге, док 87% ни су ни ка да. За му шкар це − жр тве тр го ви не, са мо 
два ис пи та ни ка (1,5%) су обез би је ди ли овај вид услу ге.

Пи та ње при сту па суп си ди јар ном смје шта ју је ве о ма зна ча јан 
за жр тве тр го ви не љу ди ма. По тре ба за мје стом за ста но ва ње обич-
но по сто ји до мо мен та ус по ста вља ња фи нан сиј ске не за ви сно сти. 
Ме ђу тим, ова кав об лик по др шке жр тва ма тр го ви не љу ди ма (као ни 
жр тва ма на си ља у по ро ди ци) мно ге зе мље не мо гу да обез би је де 
кроз сво је си сте ме со ци јал не за шти те. Дру ги ме ха ни зми ко ји се ко-
ри сте у не ким зе мља ма окру же ња и ре ги о на од но се се на по моћ за 
смје штај у ви ду ва у че ра или јед но крат них по мо ћи. Ови ме ха ни зми 
сва ка ко не мо гу да за до во ље по тре бе ко ри сни ка, али мо гу да ука жу 
на по тре бу уна пре ђе ња си сте ма за шти те вул не ра бил них ко ри сни ка 
као што су жр тве тр го ви не љу ди ма.

Медицинскањегаипомоћ

Жр тве тр го ви не љу ди ма, при че му пр вен стве но ми сли мо на 
же не − жр тве као нај до ми нант ни ју гру пу жр та ва тр го ви не љу ди ма, 
има ју ве ли ки спек тар по тре ба за очу ва ње здра вља, као и пи та ња у 
ве зи са здра вљем (нај че шће сек су ал не или ре про дук тив не при ро де 
као што су на при мјер: не же ље на труд но ћа, ХИВ/АИДС и дру ге 
сек су ал но пре но си ве бо ле сти, не плод ност и дру ге ком пли ка ци је), 
не ке дру ге бо ле сти (на при мјер, ту бер ку ло за, ту мор, ци ро за и др.), 
фи зич ке по вре де, зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан ци и за ви-
сно сти, те раз ли чи ти тзв. функ ци о нал ни по ре ме ћа ји. Зло у по тре ба 
пси хо ак тив них суп стан ци и ал ко хо ла се ја вља код свих ка те го ри ја 
жр та ва тр го ви не љу ди ма. Мно ге же не ко ји ма је тр го ва но у свр ху 
про сти ту ци је при си ље не су да пи ју ал ко хол са сво јим кли јен ти-
ма, и као по сље ди ца се че сто ја вља за ви сност од ал ко хо ла. Не ким 
жр тва ма се да ју раз ли чи те дро ге ка ко би се сло мио от пор и исто-
вре ме но из гра ди ла за ви сност ко ја на не ки на чин по ста је га ран ци ја 
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за кон ти ну и тет ба вље ња про сти ту ци јом15). Жр тве тр го ви не љу ди-
ма ко је се рад но екс пло а ти шу та ко ђе би ва ју при си ље не да ко ри сте 
раз ли чи те нар ко ти ке. Деркс16) и Сур тиз17) на во де при мје ре му шка-
ра ца из Кам бо џе ко ји су тр го ва ни у свр ху рад не екс пло а та ци је на 
ри бар ским бро до ви ма, гдје су би ва ли при си ље ни да ко ри сте нар-
ко ти ке ка ко би по ве ћа ли сво ју про дук тив ност, а исто вре ме но ма ње 
осје ти ли фи зич ке по вре де. Исто та ко, пре ма Сур тиз18), не ке жр тве 
тр го ви не љу ди ма ко ри сте ал ко хол, ци га ре те и дро ге као ме ха ни зам 
за но ше ње са тра у ма тич ним ис ку ством (coping ме ха ни зам).

У БиХ се ова фор ма услу га обез бје ђу је у скло пу скло ни шта 
и смје шта ја, а са мо у слу ча ју по тре бе у ме ди цин ским уста но ва ма 
са ко ји ма не вла ди на ор га ни за ци ја има скло пљен про то кол о са рад-
њи са Ми ни стар свом без бјед но сти БиХ и Ми ни стар ством за људ-
ска пра ва и из бје гли це БиХ. На осно ву са зна ња до ко јих смо до шли 
то ком про це са ис тра жи ва ња фе но ме на тр го ви не љу ди ма у БиХ, 
цен три за со ци јал ни рад су укљу че ни у слу ча је ви ма ка да су до ма-
ће жр тве тр го ви не љу ди ма, по себ но дје ца, у пи та њу. Прак са ра да 
са жр тва ма тр го ви не љу ди ма у БиХ по ка зу је да се су шти на ак тив-
но сти цен та ра за со ци јал ни рад при ли ком обез бје ђи ва ња услу га 
здрав стве не за шти те, од но си на оба ве зе ко је про из ла зе из над ле-
жно сти ор га на ста ра тељ ства (у слу ча ју дје це или осо ба са по себ-
ним по тре ба ма). Уче шће со ци јал них рад ни ка у пру жа њу услу га 
здрав стве не за шти те за дје цу − жр тве тр го ви не, пре ма ре зул та ти-
ма на шег ис тра жи ва ња, ука зу ју на ни зак ни во уче шћа со ци јал них 
рад ни ка, са мо у 21% ис пи та ни ка, од че га 17% су уче ство ва ли са мо 
у јед ном слу ча ју дје те та - жр тве тр го ви не. За же не − жр тве тр го-
ви не, са мо 12% ис пи та ни ка су обез бје ђи ва ли овај об лик за шти те, 

15) Al ber to An dre a ni, Tal Ra viv (2004): The Chan ging Pat terns and Trends of Traf fic king in Per-
sons in the Bal kan Re gion: As ses sment car ried out in Al ba nia, Bo snia and Her ze go vi na, the 
Pro vin ce of Ko so vo, The For mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia and the Re pu blic of Mol-
do va. Ge ne va: IOM.;

  Sur te es, R. (2007d): Li ste ning to Vic tims: Ex pe ri en ces of Iden ti fi ca tion, Re turn As si stan ce in 
SE Euro pe. Vi en na: ICMPD.; Sur te es, R. (2005): Se cond an nual re port on vic tims of traf fic-
king in So uth-Eastern Euro pe. Ge ne va: IOM.; 

 Zim mer man, C., Watts, C. (2003): Pre po ru ke svjet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je za vo đe nje in-
ter vjua sa že na ma žr tva ma tr go vi ne lju di ma, Svet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja, Ško la hi gi je ne 
i trop ske me di ci ne i Daf ne pro gram Evrop ske ko mi si je, Že ne va.

16) Derks, An nu ska (2000): From Whi te Sla ves to Traf fic king Sur vi vors. No tes on the Traf fic king 
De ba te. Wor king pa per #00-02. Prin ce ton Uni ver sity; The Cen ter for Mi gra tion and De ve lop-
ment.

17) Sur te es, R. (2008b) ‘Traf fic ked men as un wil ling vic tims’, St. An tony’s In ter na ti o nal Re vi ew. 
4(1): 16−36.

18) Sur te es, R. (2008d): Why shel ters? Con si de ring re si den tial ap pro ac hes to traf fic king as si stan-
ce. Vi en na: NE XUS In sti tu te.
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док је за му шкар це про це нат још ни жи (3%), тј. уче шће со ци јал них 
рад ни ка се од но си са мо на че ти ри ис пи та ни ка.

Психолошкаипсихијатријскаасистенција

Жр тве тр го ви не љу ди ма че сто се су о ча ва ју са те шким и 
раз ли чи тим тра у ма ма као ре зул тат ис ку ства кроз ко је су про шли. 
То ком сва ке од фа за тр го ви не, жр тве су из ло же не пси хо ло шком 
при ти ску и стре су. Као по сље ди цу тр го ви не жр тве мо гу да има ју 
ду го трај не и озбиљ не про бле ме са мен тал ним здра вљем. Де пре-
си ја, анк си о зност и хо стил ност су нај че шће пре по зна ти симп то-
ми код жр та ва тр го ви не љу ди ма ко ји су при ми ли аси стен ци ју. Ови 
симп то ми мо гу да иза зо ву за сто је то ком опо рав ка и ре ин те гра ци је 
јер жр тве по ку ша ва ју да ус по ста ве днев не ру ти не и нор мал не од-
но се са дру ги ма. У јед ној сту ди ји спро ве де ној у Европ ској уни ји, 
за би ље же ни су симп то ми су ге стив ног ПТСП-а (пост тра у мат ског 
стре сног по ре ме ћа ја) код 56% тр го ва них же на19). Тр го ви на љу ди-
ма, уоп ште но го во ре ћи, до во ди се у ве зу са тра у ма ма и дру гим пси-
хо ло шким про бле ми ма, иако су ве ћи на из вје шта ја и ис тра жи ва ња 
ори јен ти са ни ка тр го ви ни љу ди ма у свр хе сек су ал не екс пло а та ци-
је. Вр ло ма ло па жње је по све ће но пси хо ло шким по сље ди ца ма дру-
гих об ли ка тр го ви не, као и по тен ци јал но раз ли чи тих по сље ди ца 
у од но су на раз ли чи те про фи ле лич но сти (му шкар це у од но су на 
же не, од ра сле у од но су на дје цу и др.). 

Сте пен до ко јег по сто ји по тре ба за пси хо ло шком аси стен ци-
јом код жр та ва тр го ви не љу ди ма, као и по сље ди ца по мен тал но 
здра вље ко је оста вља ис ку ство тр го ви не за ви си од мно го ва ри ја-
бли, укљу чу ју ћи и об лик тр го ви не љу ди ма, као и са мо ис ку ство 
кроз ко је је жр тва про шла, те ин ди ви ду ал но мен тал но здра вље 
жр тве ко је укљу чу је и вје шти не пре ва зи ла же ња (тзв. couping вје-
шти не). Жр тве раз ли чи тих об ли ка екс пло а та ци је или ви ше стру ке 
тр го ви не ће вје ро ват но има ти ве ће по тре бе у сми слу пси хо ло шке 
аси стен ци је. Ме ђу тим, по сто ји са гла сност мно гих ауто ра да ни су 
све жр тве тр го ви не те шко тра у ма ти зо ва не са мим ис ку ством тр го-
ви не, а по сто је и жр тве ко је су ис ку ство тр го ви не до жи вје ле ви ше 

19) Zim mer man, C. et al. (2006): Sto len Smi les: the physi cal and psycho lo gi cal he alth con se qu-
en ces of wo men and ado le scents traf fic ked to Euro pe. Lon don, UK: Lon don School of Hygi-
e ne and Tro pi cal Me di ci ne.стр.17.; Zim mer man, C., Watts, C. (2003): Pre po ru ke svjet ske 
zdrav stve ne or ga ni za ci je za vo đe nje in ter vjua sa že na ma žr tva ma tr go vi ne lju di ma, Svet ska 
zdrav stve na or ga ni za ci ja, Ško la hi gi je ne i trop ske me di ci ne i Daf ne pro gram Evrop ske ko mi-
si je, Že ne va, стр.4.

 Sur te es, R. (2005): Se cond an nual re port on vic tims of traf fic king in So uth-Eastern Euro pe. 
Ge ne va: IOM.
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као про па ли по ку шај ми гра ци је, а не као те жак об лик екс пло а та-
ци је20).

Уло га со ци јал них рад ни ка у овом до ме ну од но си се на пру-
жа ње услу га пре по зна ва ња про бле ма и ин фор ми са ња жр та ва о 
ин сти ту ци о нал ним мо гућ но сти ма, те на тај на чин пру жа ју услу га 
ко је су ва жне за мен тал но здра вље ин ди ви дуе. У скла ду са уло-
гом ор га на ста ра тељ ства, цен три за со ци јал ни рад има ју са рад њу 
са цен три ма за мен тал но здра вље, ме ђу тим, на ши ис пи та ни ци су 
са мо у 20% слу ча је ва уче ство ва ли у пру жа њу бри ге о мен тал ном 
здра вљу дје ци − жр тва ма тр го ви не у БиХ. За же не − жр тве тр го-
ви не, ис пи та ни ци су би ли у при ли ци да пру же по ме ну те услу ге у 
15% слу ча је ва, док за му шкар це са мо у 2% слу ча је ва 

Пси хо ло шка и пси хи ја триј ска аси стен ци ја (у скла ду са по-
тре ба ма жр тве) огра ни че на је у мно гим зе мља ма, па и у Бо сни и 
Хер це го ви ни. Мно ги ауто ри на гла ша ва ју да су ове услу ге нај че-
шће до ступ не жр тва ма са мо то ком бо рав ка у скло ни шти ма и си-
гур ним ку ћа ма у окви ру про гра ма ко је они ну де. С дру ге стра не, 
оста нак у скло ни шти ма је нај че шће крат ко ро чан, а по тре бе жр та ва 
ду го роч не. Не до ступ ност ових услу га, нај че шће због не јед на ке ге-
о граф ске рас про стра ње но сти уста но ва ко је пру жа ју пси хо ло шке, 
а на ро чи то пси хи ја триј ске услу ге, до во де до то га да мно ге жр тве 
би ва ју ус кра ће не за услу ге ове вр сте21). 

Правнаподршкаипомоћ

Про бле ми жр та ва тр го ви не љу ди ма ко ји се од но се на за ко-
не и дру ге прав не про пи се су ком плек сни и обич но збу њу ју ћи за 
жр тве јер се од но се на не ко ли ко па ра лел них про це са. Оно што се 
ја вља као при о ри тет на по тре ба при ли ком аси стен ци је жр та ва тр го-
ви не љу ди ма од но си се на ин фор ми са ње жр тве о ње ним/ње го вим 
пра ви ма. Циљ ова квог при сту па је да се у што кра ћем ро ку ис-
прав но ис пу не раз ли чи ти за кон ски обра сци и фор му ла ри ка ко би 
се усмје ра ва ле ад ми ни стра тив не про це ду ре; ка ко би мо гли пред-
ста вља ти жр тве на су ду (у слу ча ју кри вич не или гра ђан ске пар-
ни це), а као на не ки на чин из дво јен циљ ја вља се мо гућ ност да се 

20) Bru nov skis, A. and R. Sur te es (2007): Le a ving the past be hind? When traf fic king vic tims dec-
li ne as si stan ce. Fa fo In sti tu te (Oslo) and Ne xus In sti tu te (Vi en na).; 

 Sur te es, R. & S. So mach (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of dem-
stic vi o len ce and traf fic king in Euro pe and Eura sia. Was hing ton: USAID, Cre a ti ves As so ci a-
tes, JBS In ter na ti o nal & NE XUS In sti tu te.

21) Sur te es, R. & S. So mach (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of dem-
stic vi o len ce and traf fic king in Euro pe and Eura sia. Was hing ton: USAID, Cre a ti ves As so ci a-
tes, JBS In ter na ti o nal & NE XUS In sti tu te.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2013,година48. стр.129-152.

142

аси стен ци ја жр тва ма тр го ви не љу ди ма по диг не на је дан ви ши ни во 
за сту па ња и адво ка ту ре ко ји мо гу до при ни је ти за кон ским ре фор-
ма ма и из мје на ма у са мом при сту пу овом фе но ме ну22).

На осно ву прак се ра да са жр тва ма тр го ви не љу ди ма у БиХ, 
уло га цен та ра за со ци јал ни рад се и у овом до ме ну нај ви ше од но-
си на уло гу ор га на ста ра тељ ства, иако мно ги из вје шта ји ука зу ју 
на по тре бе за ве ћим уче шћем цен та ра за со ци јал ни рад (ка да су 
од ра сли жр тве тр го ви не љу ди ма у пит њу), по себ но због по тре ба 
аде кват не ре со ци ја ли за ци је и (ре)ин те гра ци је. На ше ем пи риј ско 
ис тра жи ва ње по ка зу је да је 24% ис пи та ни ка пру жа ло овај вид по-
мо ћи и по др шке (од че га 20% са мо у јед ном слу ча ју) ка да су дје ца 
− жр тве тр го ви не у пи та њу. Вр ло слич но је и за же не − жр тве тр-
го ви не, 12% ис пи та ни ка су има ли при ли ку да пру же прав ну по моћ 
и по др шку, док у слу ча ју му шка ра ца, са мо 3% ис пи та ни ка су би ли 
у тој си ту а ци ји.

Због раз ли чи тих ин ди ви ду ал них по тре ба жр та ва тр го ви не 
љу ди ма, и овај об лик по др шке и аси стен ци је мо же да по ста не ве о-
ма ком плек сан. Сто га је из у зет но зна чај на са рад ња из ме ђу раз ли чи-
тих (ре ле вант них) ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је су укљу че не у 
рад са жр тва ма тр го ви не љу ди ма. На и ме, со ци јал ни рад ни ци мо гу 
да по мог ну у про це си ма ко ји се од но се на ад ми ни стра тив не про це-
ду ре ве за не за лич ни ста тус и при ступ раз ли чи тим об ли ци ма дру-
штве не по др шке и по мо ћи, ме ђу тим, са мо спе ци ја ли зо ва ни адво-
ка ти мо гу по ну ди ти аде кват ну по моћ у кри вич ним про це си ма на 
су ду или при ли ком рје ша ва ња пи та ња ими гра ци о не при ро де. Не ка 
ис тра жи ва ња ука зу ју и на још јед ну прав ну област у ко јој жр тве 
има ју по тре бу за прав ном по мо ћи. Нај че шће су то пи та ња у ве зи 
са њи хо вим брач ним ста ту сом и дје цом (у слу ча је ви ма да су уда те 
и/или има ју ма ло љет ну дје цу), та ко да се су о ча ва ју са про бле ми ма 
ве за ним за ста ра тељ ство над дје цом, раз вод бра ка, али мен та ци ју и 
рас по дје лу имо ви не и др. Мно га ис ку ства упу ћу ју на за кљу чак да 
жр тве тр го ви не љу ди ма ри јет ко при ме прав ну по моћ при ли ком рје-
ша ва ња њи хо вих по ро дич них про бле ма. Про гра ми ко ји по сто је у 
скло ни шти ма и си гур ним ку ћа ма углав ном укљу чу ју и не ке об ли ке 
прав них услу га и нај че шће их пру жа ју дру ге (спе ци ја ли зо ва не) не-
вла ди не ор га ни за ци је ко је има ју ан га жо ва не прав ни ке и адво ка те 
ко ји су при ста ли да ра де на слу ча је ви ма тр го ви не љу ди ма за ма ле 
на кна де или probono. У БиХ то је ор га ни за ци ја ВашаправаБиХ,

22) Sur te es, 2006а, 2005, у: NE XUS Re port (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for 
vic tims of do me stic vi o len ce and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia. Do stup no na 
www.ne xu sin sti tu te.net.
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ко ја има пот пи сан спо ра зум са Ми ни стар ством си гур но сти БиХ и 
Ми ни стар ством за људ ска пра ва и из бје гли це БиХ. 

Образовањеипрофесионалнаобука

Сла бо обра зо ва ње и не до ста так про фе си о нал них вје шти на 
чи ни по зи ци ју жр та ва тр го ви не љу ди ма еко ном ски вул не ра бил-
ном. Исто та ко, ло ши еко ном ски усло ви че сто до во де по је дин ца у 
вул не ра бил ну си ту а ци ју ко ја мо же да бу де раз лог за ула зак у ла нац 
тр го ви не љу ди ма (или за по нов ну тр го ви ну), или ње на/ње го ва не-
мо гућ ност да из бјег не или по бјег не из зло ста вља ју ће си ту а ци је. 
Иако не мо же мо твр ди ти да је то уви јек слу чај, че сто су ови про-
бле ми ве за ни за ло ше жи вот не вје шти не, је зич ке ба ри је ре, обра-
зо ва ње и про фе си о нал не вје шти не ко је има ју ди рек тан ути цај на 
спо соб но сти по треб не за обез бје ђи ва ње у еко ном ском сми слу. Ка-
да го во ри мо о по мо ћи у обра зо ва њу, он да ми сли мо на не ко ли ко 
раз ли чи тих об ли ка. При је све га, по моћ и по др шка жр тва ма тр го-
ви не љу ди ма у обра зо ва њу мо же да зна чи укљу чи ва ње у по сто је-
ћи обра зов ни си стем. Тре ба на гла си ти да ова кав об лик обра зо ва ња 
че сто ни је ла ко из во див из не ко ли ко раз ло га. У кон тек сту БиХ, ова-
кав об лик је мо гућ ис кљу чи во за БиХ др жа вља не − жр тве тр го ви-
не љу ди ма. На да ље, шко ле че сто ни су вољ не по нов но укљу чи ва ти 
осо бе ко је су ду го би ле од сут не или за о ста ју мно го за дје цом свог 
уз ра ста (што је нај че шће слу чај са жр тва ма тр го ви не љу ди ма). С 
дру ге стра не, са ме про це ду ре на став ка шко ло ва ња мо гу да бу ду 
за хтјев не за жр тве тр го ви не љу ди ма, те ни су у мо гућ но сти да на-
ста ве ова кав об лик фор мал ног обра зо ва ња23).

За дје цу − жр тве тр го ви не љу ди ма ко ји ма је цен тар за со-
ци јал ни рад по ста вио ста ра те ља, од лу ке у ве зи са овим аспек том 
ра да са жр тва ма до но си сам ор ган ста ра тељ ства, у са гла сно сти са 
вас пит но-обра зов ним ин сти ту ци ја ма. На ше ис тра жи ва ње по ка зу је 
да су ис пи та ни ци има ли ри јет ке при ли ке у ко ји ма су пру жи ли овај 
об лик по мо ћи и по др шке За дје цу − жр тве тр го ви не, 13% ис пи та-
ни ка су обез би је ди ли овај вид по мо ћи, од че га је је дан со ци јал ни 
рад ник то обез би је дио за тро је дје це, док оста лих 12% за са мо по 
јед но ди је те. За же не − жр тве тр го ви не по моћ у обра зо ва њу је обез-

23)  Sur te es, R. (2006a): An eva lu a tion of vic tim as si stan ce pro gram mes in SE Euro pe. Brus sels, 
Bel gi um: King Ba u do uin Fo un da tion.стр.80.

 Sur te es, R. (2005): Se cond an nual re port on vic tims of traf fic king in So uth-Eastern Euro pe. 
Ge ne va: IOM.

 War nath, S. (2007): Exa mi ning the in ter sec tion bet we en traf fic king and do me stic vi o len ce. 
Was hing ton: USAID.

 NE XUS Re port (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of do me stic vi o-
len ce and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia. Do stup no na www.ne xu sin sti tu te.net.
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би је ђе на од стра не јед ног со ци јал ног рад ни ка у јед ном слу ча ју, док 
за му шкар це овај вид по мо ћи ни ко од ис пи та ни ка ни је имао при-
ли ку пру жи ти.

Дру ги об ли ци обра зо ва ња од но се се на еду ка циј ске про гра-
ме ко је ор га ни зу ју не вла ди не ор га ни за ци је или не ки дру ги не фор-
мал ни си сте ми обра зо ва ња. Ови про гра ми мо гу да се од но се на 
тзв. про гра ме хва та ња ко ра ка у обра зо ва њу (енг. catching educa-
tion), ко ји омо гу ћа ва ју ста ри јој дје ци да по стиг ну ни во обра зо ва ња 
аде ква тан за њи хо ву доб, при је не го се по но во укљу че у школ ски 
си стем. Овај вид по мо ћи обез бје ђу је се жр тва ма тр го ви не у скло-
ни шту НВО Форумсолидарности−ЕММАУС, у са рад њи са Пе да-
го шким за во дом Кан то на Ту зла, а под ра зу ми је ва до ла зак на став ног 
осо бља у скло ни ште, гдје се оба вља на ста ва.

По ред по др шке и по мо ћи у тра ди ци о нал ном обра зо ва њу, 
обу ка за сти ца ње жи вот них и со ци јал них вје шти на је та ко ђе зна чај-
на за жр тве тр го ви не љу ди ма. Те вје шти не обич но под ра зу ми је ва-
ју вје шти не ру ко ва ња нов цем, во ђе ње ра чу на о здра вљу и пре хра-
ни, хи ги је ни, оба ве за ма у ку ћи, сек су ал но обра зо ва ње, рје ша ва ње 
про бле ма и об у ча ва ње о стра те ги ја ма ка ко оста ти на си гур ном24) 
(енг. tokeepsafe). Не ке не вла ди не ор га ни за ци је ну де и тзв. обу ку 
за ро ди те ље ко ји пред ста вља ју дра го цје ну обу ку нај че шће за жр тве 
тр го ви не љу ди ма ко је су због ис ку ства тр го ви не би ле одво је не од 
сво је дје це или су оста ле труд не и/или ро ди ле ди је те усљед ба вље-
ња про сти ту ци јом то ком пе ри о да тр го ви не. 

Професионалнаобукаизапослење

Про фе си о нал на обу ка је, та ко ђе, ве о ма ва жна за жр тве тр-
го ви не љу ди ма, уз на по ме ну да обу ка мо ра узе ти у об зир спе ци-
фич но сти тр жи шта ра да ка ко би се по ве ћа ла мо гућ ност за ду го-
роч ни је за по сле ње жр та ва. Ова кав став за сту па ју мно ге не вла ди не 
ор га ни за ци је ко је при о ри тет но ра де са жр тва ма тр го ви не љу ди ма. 
Ин ди ви ду а ли за ци ја ра да са жр тва ма је од из у зет ног зна ча ја у овом 
сег мен ту аси стен ци је. На ше ис тра жи ва ње по ка зу је да су ис пи та-
ни ци са мо у 5% слу ча је ва (се дам со ци јал них рад ни ка) уче ство ва ли 
у пру жа њу овог ви да услу ге за же не жр тве тр го ви не. За му шкар-
це − жр тве, овај вид услу ге, пре ко цен та ра за со ци јал ни рад у БиХ, 
од но си се са мо на је дан слу чај, док су за дје цу (уз ра ста пре ко 14 
го ди на), са мо че ти ри ис пи та ни ка (3%) обез бје ди ли овај вид по мо-
ћи и по др шке. 

24) Исто.
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Аси стен ци ја при ли ком за по шља ва ња жр та ва тр го ви не љу ди-
ма мо же да зна чи по моћ при ли ком тра же ња за по сле ња, при пре ме 
за раз го во ре са по тен ци јал ним по сло дав ци ма и са вје то ва ње на кон 
што до би ју за по сле ње. На кон пре жи вље них тра у ма, жр тве тр го ви-
не љу ди ма мо гу да има ју по те шко ћа са одр жа ва њем кон цен тра ци-
је, мо ти ва ци јом, мо гу би ти ла ко обес хра бре не, а све ово се мо ра 
узе ти у об зир при ли ком ди зај ни ра ња про гра ма по др шке. Ис ку ства 
струч ња ка у ра ду са жр тва ма тр го ви не љу ди ма то ком њи хо ве (ре)
ин те гра ци је ука зу ју на зна чај при сту па за по сле њу, јер са мо ма њи 
про це нат жр та ва су у мо гућ но сти да за др же по сао на ду жи пе ри од. 
Ова ква ис ку ства ука зу ју на по тре бу за са вје то ва њем и по др шком 
и на кон за по сле ња. Мно ги ко ри сни ци овог ти па услу га су би ли у 
си ту а ци ја ма да су ми је ња ли не ко ли ко по сло ва (уз са вје то ва ње и 
по др шку) при је не го што су успје ли да се ста би ли зу ју на јед ном 
по слу25). 

Породичнамедијацијаисавјетодавнеуслуге

Мно ге жр тве тр го ви не љу ди ма до ла зе из про бле ма тич них и 
дис функ ци о нал них по ро дич них окру же ња ко ји су мо гли до при ни-
је ти њи хо вој вул не ра бил но сти. По вра так у та кво по ро дич но окру-
же ње мо же до дат но да до ве де до ри зи ка по нов не вик ти ми за ци је. 
Не ке жр тве би ва ју оп ту жи ва не од стра не чла но ва по ро ди це за ис-
ку ство тр го ви не љу ди ма, док дру ге мо гу осје ћа ти од го вор ност јер 
ни су би ле у ста њу да пред у при је де тр го ви ну свог чла на по ро ди-
це. У не ким дру гим по ро ди ца ма тр го ви на љу ди ма мо же да бу де 
узрок тен зи ја и но вих про бле ма. Мно га ис тра жи ва ња  на гла ша ва ју 
да по ро ди це нај че шће не мо гу да ра зу ми ју екс тре ме про жи вље них 
тра у ма жр та ва као ни про мје не у по на ша њу жр тве. С дру ге стра не, 
мно ге по ро ди це не зна ју да је њи хов члан био тр го ван, те би ва ју 
раз о ча ра ни ка да се жр тва тр го ви не љу ди ма вра ти ку ћи (на кон ду-
жег од су ства) без за ра ђе ног нов ца26).

Са аспек та ре зул та та на шег ис тра жи ва ња, уви ђа мо да су на-
ши ис пи та ни ци уче ство ва ли у пру жа њу услу га по ро дич не ме ди ја-
ци је за дје цу − жр тве тр го ви не, у 17% слу ча је ва, од че га су са мо 
3% ис пи та ни ка овај вид услу ге пру жи ли ви ше од јед ном. Ка да су 
же не жр тве тр го ви не у пи та њу, 8% ис пи та ни ка су пру жи ли овај 
вид услу га, док за му шкар це, са мо 3% ис пи та ни ка. 

25) Sur te es, R. (2006a): An eva lu a tion of vic tim as si stan ce pro gram mes in SE Euro pe. Brus sels, 
Bel gi um: King Ba u do uin Fo un da tion.

26) NE XUS Re port (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of do me stic vi o-
len ce and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia. Do stup no na www.ne xu sin sti tu te.net.; 
стр.50.
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У не ким слу ча је ви ма, по ро дич ни од но си се мо гу уна при је-
ди ти ка ко би по ро дич но окру же ње би ло по др жа ва ју ће за по вра так 
жр тве тр го ви не љу ди ма. Ово, сва ка ко, под ра зу ми је ва про фе си о-
нал ну ин тер вен ци ју и по др шку у по ро ди ци. Со ци јал ни рад ни ци 
и ан ти-тра фи кинг скло ни шта и (ре)ин те гра ци о ни цен три углав-
ном обез бје ђу ју по ро дич ну ме ди ја ци ју и по нов но спа ја ње по ро ди-
це оним жр тва ма ко је из ра зе же љу да се вра те у сво је по ро ди це27). 
Не по сред но при је (ре)ин те гра ци је, со ци јал ни рад ник за по слен у 
скло ни шту или у над ле жном цен тру за со ци јал ни рад сту па у кон-
такт са по ро ди цом ка ко би на пра вио про цје ну по ро ди це и на осно-
ву ње до но си од лу ку о си гур но сти за по вра так жр тве у по ро ди цу. 
Ком по нен те про цје не укљу чу ју сље де ће еле мен те: же ља жр тве да 
се вра ти у пр во бит ну по ро ди цу; вољ ност чла но ва по ро ди це са при-
хва те жр тву; ни во на си ља у по ро ди ци (ако по сто ји); мо гућ но сти 
ка жња ва ња од стра не по ро ди це или тр гов ца; мо гућ но сти и вољ-
ност по ро ди це да обез би је ди основ не по тре бе жр тве, као и мо гућ-
ност по нов не тр го ви не28). 

Са аспек та со ци јал ног ра да, ме ди ја ци је и пру жа ња са вје то-
дав них услу га ва жно је има ти на уму по вјер љи вост ин фор ма ци ја 
ко је со ци јал ни рад ни ци има ју о ис ку ству жр та ва, те њи хо вој од лу-
ци да ин фор ма ци је оста ну по вјер љи ве и ка да су чла но ви по ро ди це 
у пи та њу. 

Специјализованапомоћзамалољетнике

Ма ло љет не жр тве тр го ви не љу ди ма су о ча ва ју се са слич ним 
про бле ми ма као и од ра сле жр тве, ме ђу тим, до дат но су ра њи ве због 
свог уз ра ста (го ди на), сте пе на раз во ја и ста ту са у дру штву. 

Уло га ор га на ста ра тељ ства (цен та ра/слу жби за со ци јал ни 
рад) по себ но до ла зи до из ра жа ја ка да је по моћ и по др шка по треб-
на за ма ло љет не жр тве тр го ви не. За кон ска оба ве за на ла же да се у 
слу ча ју по тре бе од ре ди мје ра за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та, 
а она мо же да бу де у ви ду: по ве ћа ног над зо ра над вр ше њем ро ди-

27)  Исто. Стр.51.

28) Sur te es, R. (2006a): An eva lu a tion of vic tim as si stan ce pro gram mes in SE Euro pe. Brus sels, 
Bel gi um: King Ba u do uin Fo un da tion.стр.82.

 Sur te es, R. (2005): Se cond an nual re port on vic tims of traf fic king in So uth-Eastern Euro pe. 
Ge ne va: IOM.

 NE XUS Re port (2008): Met hods and mo dels for mi xing ser vi ces for vic tims of do me stic vi o-
len ce and traf fic king in pe o ple in Euro pe and Euro a sia. Do stup no na www.ne xu sin sti tu te.net.; 
стр.50.

 Исто. Стр. 50.
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тељ ског пра ва, од у зи ма ња ро ди тељ ског пра ва, по ста вља ња ста ра-
те ља и по ста вља ња ста ра те ља за по се бан слу чај.

Ин те ре со ва ло нас је ко ли ко су на ши ис пи та ни ци има ли кли-
је на та − жр та ва тр го ви не љу ди ма у по сма тра ном пе ри о ди ма (до 
2005. г., и од 2006. до 2010. г.), у од но су на ка те го ри је кли је на та 
(дје ца, же не и му шкар ци). При мје ћу је мо (та бе ла бр. 1) да је број 
кли је на та у стал ном по ра сту, ме ђу тим, с об зи ром на тренд сма њи-
ва ња укуп ног бро ја иден ти фи ко ва них жр та ва тр го ви не љу ди ма у 
БиХ, ово је је дан од зна чај них по ка за те ља да су цен три/слу жбе за 
со ци јал ни рад све ви ше ан га жо ва не у обла сти за шти те жр та ва тр-
го ви не. Исто та ко, очи гле да но је и нај ве ће ан га жо ва ње у сми слу 
бро ја жр та ва, ка да су дје ца у пи та њу, што про из ла зи из над ле жно-
сти ор га на ста ра тељ ства. Исто та ко, при мје ћу је мо да је у по ра сту и 
про це нат со ци јал них рад ни ка ко ји су ан га жо ва ни у ра ду са жр тва-
ма тр го ви не. На при мјер, у пе ри о ду од 2005. до 2010. го ди не, 29% 
ис пи та ни ка су има ли кли јен те/ дје цу − жр тве тр го ви не љу ди ма 
(др жа вља не БиХ), док у прет ход ном пе ри о ду, са мо 3% ис пи ти ва-
них со ци јал них рад ни ка су има ли ис ку ства у ра ду са дје цом − жр-
тва ма тр го ви не (др жа вља на БиХ). 

Та бе ла бр. 1. Жр тве тр го ви не љу ди ма у БиХ − кли јен ти ЦСР

Ста тус/
ка те го ри-
ја жр та ва
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Др жа вља-
ни БиХ 5 3 62 29 2 2 24 15 0 0 3 2

Стра ни др-
жа вља ни 7 3 22 8 6 3 5 3 1 1 3 2

Укуп но 
жр та ва 12 84 8 29 1 6

Већ смо ре кли да се во де ћа уло га ЦСР на кон иден ти фи ка ци је 
дје те та − жр тве тр го ви не љу ди ма пр вен стве но осли ка ва кроз уло гу 
ор га на ста ра те ља. На ше ис тра жи ва ње по ка зу је да се број слу ча је-
ва у ко ји ма се, као мје ра за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та, цен-
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тар/слу жба за со ци јал ни рад опре ди је ли за по ста вља ње/име но ва ње 
ста ра те ља по ве ћа ва у по сма тра ном пе ри о ду. Та ко има мо ста ње да 
је, у пе ри о ду од 2006. до 2010. го ди не, 14% ис пи та ни ка по ста ви ло 
ста ра те ља за 37 слу ча је ва под сум њом да је у пи та њу ди је те − жр-
тва тр го ви не љу ди ма, док су у ра ни јим пе ри о ди ма про цен ти ис пи-
та ни ка и број слу ча је ва знат но ма њи. 

Цен тар за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства од лу чу је 
и да при ми је ни мје ру за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та у ви ду 
име но ва ња ста ра о ца за по се бан слу чај. Пре ма ре зул та ти ма на шег 
ис тра жи ва ња, ЦСР све че шће се од лу чу ју и за од ре ђи ва ње ове за-
штит не мје ре. На и ме, ова мје ра се из ри че ка да је по треб но за шти-
ти ти по себ не ин те ре се дје те та, вр ло че сто у ви ду очу ва ња или при-
до би ја ња ма те ри јал них до ба ра, сто га, за пе ри од од 2006. до 2010. 
го ди не, зна чај ни су на ла зи да су 21% ис пи та ни ка уче ство ва ли у 
од ре ђи ва њу ове мје ре за 55 слу ча је ва сум ње или до ка за не тр го ви-
не дје цом.

Ме ђу тим, на кон ре гу ли са ња пи та ња ста ра тељ ства, ЦСР пре-
у зи ма во де ћу уло гу и у не ко ли ко дру гих сег ме на та со ци јал не за-
шти те дје це − жр та ва тр го ви не. Те сег мен те мо же мо гру пи са ти у 
не ко ли ко обла сти со ци јал ног ра да: ор га ни зо ва ња за шти те; утвр-
ђи ва ња об ли ка, ин тен зи те та и по сље ди ца зло ста вља ња; утвр ђи ва-
ња и пру жа ња аде кват ног здрав стве ног и пси хо ло шког трет ма на; 
утвр ђи ва ња мје ра над зо ра у по ро ди ци и обра зов ној ин сти ту ци ји. 
Дво стру ка уло га цен тра за со ци јал ни рад у сми слу пру жа ња со ци-
јал не и по ро дич но прав не за шти те зна чи при мје њи ва ње за штит не 
ин тер вен ци је у од но су на ди је те и по ро ди цу. При је све га, дје те ту, 
ње го вој по ро ди ци, ро ди те љи ма или усво ји те љи ма пру жа се со ци-
јал на по др шка и са вје то дав ни рад у са рад њи са дру гим над ле жним 
ин сти ту ци ја ма или НВО сек то ром. ЦСР утвр ђу је да ли је нео п ход-
но упу ти ти ди је те, али и ро ди те ље, на по себ не и спе ци ја ли зо ва-
не трет ма не у спе ци ја ли зо ва не уста но ве и са вје то ва ли шта. Та ко-
ђе, уко ли ко за тим по сто ји по тре ба, ЦСР збри ња ва ди је те у дру гу 
по ро ди цу, уста но ву со ци јал не за шти те или, ако се ра ди о дје те ту 
− стра ном др жа вља ни ну, у при хват не ста ни це или си гур не ку ће у 
са рад њи са НВО (уко ли ко не ма вла сти те ре сур се). Цен тар за со ци-
јал ни рад у свој ству ор га на ста ра тељ ства има овла ште ња да уче-
ству је у суд ским по ступ ци ма у ко ји ма се при мје њу ју при нуд не мје-
ре од у зи ма ња ро ди тељ ског пра ва. Ова уло га зах ти је ва при пре му 
при је дло га за од у зи ма ње ро ди тељ ског пра ва, ко јем прет хо ди низ 
ак тив но сти и про цје на при је не го што се до не се ко на чан суд, тј. 
ми шље ње ор га на ста ра тељ ства. 
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Мје ра за шти те нај бо љег ин те ре са дје те та у ви ду од у зи ма ња 
ро ди тељ ског пра ва је сте, сва ка ко, нај дра стич ни ја мје ра по ро ди че 
и со ци јал не за шти те, сто га смо ис пи та ли ко ли ко је ова мје ра би ла 
за сту пље на у цен три ма/слу жба ма за со ци јал ни рад то ком по сма-
тра ног пе ри о да. Ре зул та ти по ка зу ју да је и ова мје ра на шла сво ју 
при мје ну, не што ви ше из ра же ну у пе ри о ду од 2006. до 2010. го ди-
не, то ком ко је је 5% ис пи та ни ка од ре ди ло ову мје ру у се дам слу ча-
је ва сум ње или до ка за не тр го ви не дје цом.

По ред ове уло ге, ЦСР уче ству је и у из вр ше њу од лу ка су да у 
ци љу за шти те лич но сти дје те та. У слу ча је ви ма ка да је ЦСР збри-
нуо ди је те, или је ди је те у трет ма ну ЦСР, со ци јал ни рад ник има 
оба ве зу да при пре ми ди је те за суд ски по сту пак, од но сно свје до че-
ње. Са мо у слу ча је ви ма ка да је ди је те збри ну то у си гур ној ку ћи, 
струч ни рад ни ци ко ји су та мо за по сле ни пре у зи ма ју оба ве зу при-
пре ме дје те та. На кра ју тре ба ис та ћи да ЦСР да је и струч но ми-
шље ње јав ном ту жи ла штву и су ду о спо соб но сти дје те та да свје-
до чи и мо гу ћим по сље ди ца ма по ди је те, те има и основ ну уло гу у 
по ступ ку ис пи ти ва ња дје те та као жр тве. У ова квим си ту а ци ја ма, 
со ци јал ни рад ник је оба ве зан да обез би је ди аде ква тан даљ њи трет-
ман дје те та − жр тве тр го ви не љу ди ма ко ји ће се по што ва ти у јав-
ном ту жи ла штву и су ду.

VesnaSucurJanjеtovic

TRAFFICKINGVICTIMSPROTECTION
INBOSNIAANDHERZEGOVINA

Summary
This Ar tic le di scus ses the so cial phe no me non of hu man traf fic-

king in Bo snia and Her ze go vi na, espe ci ally analyzing systems of so cial 
pro tec tion wit hin the BiH fra me work, as well as the use of the in ter di-
sci pli nary and in ter-sec to ral ap pro ach in pro vi ding pro tec tion and as-
si stan ce to vic tims of hu man traf fic king. Spe cial at ten tion is paid to 
dif fe rent forms of so cial work ser vi ces for vic tims, du ring the pro cess 
of re ha bi li ta tion and re-so ci a li sa tion. Be si des the at tempt to pro vi de an-
swers to qu e sti ons abo ut: who are the vic tims of hu man traf fic king, the 
re sults of an em pi ri cal re se arch car ried out with the who le po pu la tion, 
so cial wel fa re cen ters/of fi ces, as well as the re pre sen ta ti ves of all in sti-
tu ti ons in vol ved in com ba ting hu man traf fic king in Bo snia and Her ze-
go vi na, are al so pre sen ted.

The fin dings lead us to wards the con clu sion that so cial wel fa re 
cen ters/of fi ces are con si de red to be a very im por tant chain of the so cial 
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re ac tion to hu man traf fic king phe no me non, espe ci ally in the fi eld of 
pro tec tion of chil dren VoT, but the par ti ci pa tion is not at the sa tis fac-
tory le vel.
 Key words: hu man traf fic king, vic tims of hu man traf fic king, so cial work, so-

cial wel fa re cen ters, so cial work ser vi ces.
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Od lu ke o pro ce du ra ma i na či nu ko or di na ci je ak tiv no sti na spre ča va nju tr go vi ne 
lju di ma i ile gal ne mi gra ci je u Bo sni i Her ce go vi ni i us po sta vlja nju funk ci je 
dr žav nog ko or di na to ra za Bo snu i Her ce go vi nu, Ob ja vlje na u „Slu žbe nom gla-
sni ku BiH“ broj 24/03. 

Pra vil nik o za šti ti žr ta va i svje do ka žr ta va tr go vi ne lju di ma dr ža vlja na Bo sne i 
Her ce go vi ne („Slu žbe ni gla snik BiH“, br.66/07 )

Za kon o osno va ma so ci jal ne za šti te, za šti te ci vil nih žr ta va ra ta i za šti te obi te lji sa 
dje com („Slu žbe ne no vi ne FbiH“, br. 36/99, 54/04, 39/06).

Za kon o so ci jal noj za šti ti Brč ko Di strik ta (“SL.gla snik BD, br.1/03).
Za kon o so ci jal noj za šti ti Re pu bli ke Srp ske („Sl. gla snik RS“, br. 5/93, 15/96, 

110/03, 33/08).

Resume
This Ar tic le re pre sents a re sult of in te rests and ac ti vi ti es in the 

fi eld of fight aga inst hu man traf fic king in BiH.  The star ting plat form of 
this sci en ti fic pa per is ba sed on fin dings abo ut the need for or ga ni zed 
so cial re ac ti ve mec ha nisms to com bat this so cial-pat ho logy phe no me-
non. The main goal of this pa per was to as sess the mec ha nisms and 
pro ces ses that sup po sed to pro vi de so cial re ac tion fig hting hu man traf-
fic king, du ring pro ces ses of re ha bi li ta tion and re-so ci a li sa tion, pri or to 
re/in te gra tion of VoT in BiH.  

The analysis of men ti o ned mec ha nisms of so cial re ac tion show 
that the esta blis hing of the Of fi ce of Sta te Co or di na tor for fight aga inst 
hu man traf fic king and il le gal mi gra ti ons wit hin the BiH Mi ni stry of 
Se cu rity, ac tu ally re pre sents the first or ga ni zed step in de sig ning pro ce-
du res for re ve a ling and pro tec ting the VoT. The com ple xity of the BiH 
systems of so cial pro tec tion/wel fa re, pre sen ted in this ar tic le, po ints out 
the ne ces sity to ha ve cle arly de fi ned and co or di na ted in ter di sci pli nary 
and in ter-sec to ral system of pro tec tion and as si stan ce to VoT. The con-
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tri bu tion of NGO sec tor, first of all thro ugh the pro cess of or ga ni za tion 
and ma na ge ment of sa fe ho u ses, as well as thro ugh pro vi ding ne e ded 
forms of ser vi ces, this con tri bu tion is al so of a sig ni fi cant im por tan ce 
due to the fact that they re pre sent one of the key cha ins of sta te and so-
cial in sti tu ti ons in vol ved in fight aga inst hu man traf fic king.

The par ti ci pa tion of So cial Wel fa re Cen ters is ma inly con si de red 
in ca ses whe re chil dren VoT are in vol ved. It is re flec ted thro ugh the ro le 
of gu ar dian. In suf fi ci ent in vol ve ment of So cial Wel fa re Cen ters du ring 
the pro ces ses of re ha bi li ta tion and re-so ci a li sa tion has its’ im pacts on 
the re/in te gra tion pro ces ses, first of all, for ci ti zens of BiH. The re se-
arch re sults show that So cial Wel fa re Cen ters are in vol ved (of fi ci ally) 
in ca ses of chil dren VoT or per sons with spe cial ne eds VoT. In such ca-
ses, ta king ca re of the VoT thro ugh cen ters of so cial wel fa re, af ter they 
le a ve the sa fe ho u se, de pends on un der ta ken me a su res that are in be 
best in te rest of child (fi eld of fa mily pro tec tion), me a ning, in sti tu ti o na-
li zing can be or ga ni zed in dif fe rent so cial pro tec tion in sti tu ti ons (fo ster 
ho mes, orp ha na ges etc.).

On the ot her hand, re se arch re sults al so pint out one sur pri sing 
fact that re flects on the po si tion of VoT that is over 18 years of age – ci-
ti zen of BiH. Such per sons - VoT, af ter le a ving the sa fe ho u se, me a ning 
af ter com ple ting the pro cess of re ha bi li ta tion and re-so ci a li sa tion, ma-
inly upon the fin dings of ex pert tram en ga ged by the NGO sa fe ho u se, 
simply said, are on the ir own. Re gi ste ring with the so cial wel fa re cen ter 
and star ting the pro cess of re/in te gra tion can be ini ti a ted only upon the 
fil led ap pli ca tion by VoT, which is not of ten the ca se in prac ti ce. This 
me ans that VoT that are over 18 years of age do not re ce i ve any so cial 
sup port and help in or der to re/in te gra te in to the com mu nity.

So cial wor kers qu i te of ten ha ve to iden tify “fall backs” of the so-
cial wel fa re and le gal systems. This me ans that the re is a need for spe-
ci fic jo int and co o pe ra ti ve pro ce du res in or der to sa tisfy spe ci fic and 
in di vi dual ne eds of VoT. This im pli ca tes that the re is a need for pro-
grams de sig ned to ad dress is su es of VoT (in clu ding wit ness pro tec tion 
pro grams), sa fe ho u sing and pho ne li nes, or pre ven ti ve and in for ma ti-
ve cam pa igns etc. Ha ving said that, hu man traf fic king re pre sents two 
to pics in so cial work: a re se ar ching to pic and a fi led in which so cial 
wor kers in ter ve ne.

* Овај рад је примљен 05. фебруара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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ДУГОТРАЈНАЗАШТИТАУСРБИЈИ*

Сажетак
Ста ре ње ста нов ни штва пред ста вља је дан од нај ве ћих иза зо-

ва са ко јим се го то во сва са вре ме на дру штва су о ча ва ју, док по ло жај 
ста рих ли ца у дру штву, ква ли тет жи во та у ста ри јој до би и ак ту-
ел ни трен до ви у по ли ти ци за шти те ста рих пред ста вља ју пред мет 
ин те ре со ва ња ка ко по ли тич ких, та ко и струч них и на уч но-ис тра-
жи вач ких кру го ва. Ана ли за трен до ва у ду го трај ној за шти ти ста рих 
ли ца ка ко у на шој зе мљи, та ко и у оста лим европ ским зе мља ма, 
ука зу је на нео п ход ност раз во ја аде кват них и све о бу хват них про-
гра ма ду го трај не за шти те ста рих, што пред ста вља кључ за обез бе-
ђи ва ње рав но прав не уло ге осо ба тре ћег жи вот ног до ба у дру штву.

На чин на ко ји се са вре ме на дру штва ба ве пи та њем ду го трај-
не за шти те у мно го ме за ви си од дру штве них, мо рал них и етич ких 
нор ми, др жав не по ли ти ке и дру гих спе ци фич но сти сва ког по је ди-
нач ног дру штва. У овом ра ду би ће ука за но на ка рак те ри сти ке про-
гра ма ду го трај не за шти те у Ср би ји. По ред упо зна ва ња са си стем-
ским ре ше њи ма и нор ма тив ним окви ром, циљ ра да је и да се учи ни 
осврт на ква ли тет и до ступ ност услу га, као и на фи нан сиј ску одр-
жи вост про гра ма ду го трај не за шти те, и при том ука же на мо гу ћа 
ре ше ња за уна пре ђе ње си сте ма ду го трај не за шти те у Ср би ји. 
Кључ не ре чи: ста ре ње ста нов ни штва, ду го трај на за шти та, Ср би ја, 

здрав стве на за шти та, со ци јал на за шти та

* Рад је на стао у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Фа-
кул те та по ли тич ких на у ка, ПолитичкиидентитетСрбијеурегионалномиглобалном
контексту(еви ден ци о ни број: 179076), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ДЕМОГРАФСКАСЛИКАСРБИЈЕ

Ин тен зив не по ли тич ке, дру штве не, еко ном ске про ме не ко је 
су у Ср би ји обе ле жи ле крај пр ло шлог и по че так овог ве ка, би ле су 
пра ће не и од ви ја њем зна чај них де мо граф ских про це са. Не сум њи-
во је да су де мо граф ски трен до ви у по след ње две де це ни је, у ве-
ли кој ме ри, би ли усло вље ни про ме на ма у дру штву. Ме ђу тим, они 
пред ста вља ју и ре зул тат де мо граф ског раз вит ка, ко ји се нај бо ље 
мо же са гле да ти кроз про ме ну бро ја ста нов ни ка, про ме не у сто пи 
на та ли те та и мор та ли те та, али и тран сфор ма ци је ста ро сне струк-
ту ре ста нов ни штва.

Ста нов ни штво Ср би је за хва ће но је крај ње не по вољ ним и 
ду го роч ним де мо граф ским тен ден ци ја ма. Ра ђа ње је вр ло ни ско 
већ де це ни ја ма и не до вољ но за про сто об на вља ње ста нов ни штва. 
По сто је и знат не ми гра ци је при пад ни ка мла ђих ге не ра ци ја пре ма 
ино стран ству, мо ти ви са не углав ном со ци јал но-еко ном ским раз-
ло зи ма. Укуп но ста нов ни штво Ср би је тре нут но стаг ни ра, тј. ми-
ни мал но опа да и на ла зи се на по чет ку про це са не ми нов ног, пер-
ма нент ног и све бр жег сма ње ња у на ред ном пе ри о ду. По себ но су 
не по вољ не тен ден ци је ка да је реч о кре та њу ста ро сне струк ту ре 
ста нов ни штва.

За по пу ла ци ју Ср би је се мо же ре ћи да спа да у ста ре по пу-
ла ци је, а про цес де мо граф ског ста ре ња је на ро чи то ин тен зи ван 
по след њих го ди на. Ре зул та ти де мо граф ских про јек ци ја го во ре да 
ће ста нов ни штво Ср би је по ло ви ном XXИ ве ка би ти де мо граф ски 
ста ри је не го што је би ло у вре ме по пи са 2002. го ди не.  Удео ста рих 
би се нај бр же по ве ћа вао, па би по ло ви ном XXИ ве ка ви ше не го 
сва ки че твр ти ста нов ник Ср би је (без КиМ) био ста ри ји од 65 го-
ди на (27,5%). Зна чај но би се по ве ћао и број нај ста ри јих ли ца (80 и 
ви ше го ди на) чи ји би удео у тој ва ри јан ти из но сио 6,9%, на спрам 
1,9% ко ли ки је био у 2002. го ди ни. Та ко ђе, осим од ба зе, ста ре ње 
ста нов ни штва би се од ви ја ло и с вр ха ста ро сне пи ра ми де што би 
до дат но по ја ча ва ло ње гов ин тен зи тет. Удео мла ђих од 15 го ди на 
би се од 15,9% у 2002. го ди ни сма њио на 11,6%. Оту да до стиг ну-
ти сте пен, као и бу ду ће тен ден ци је про це са ста ре ња ста нов ни штва 
са по сле ди ца ма ко је се ти чу не са мо де мо граф ског, не го и оп штег 
дру штве ног раз во ја, на ме ћу по тре бу њи хо вог пра во вре ме ног и 
аде кват ног ре ша ва ња. С јед не стра не де ло ва ње тре ба да бу де усме-
ре но ка основ ном узро ку де мо граф ског ста ре ња, а то је не до вољ но 
ра ђа ње, а с дру ге да об у хва ти раз ли чи те здрав стве не, пси хо ло шке, 
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со ци јал не и еко ном ске аспек те ста ре ња у ци љу за до во ље ња раз ли-
чи тих по тре ба ста рих ли ца.1)

Ре зул та ти број них про јек ци ја ста нов ни штва ука зу ју да је у 
до глед но вре ме те шко оче ки ва ти по бољ ша ње де мо граф ске сли ке 
Ср би је, ко ја ће би ти обе ле же на сма ње њем ста нов ни штва и ње го-
вим вр ло ин тен зив ним ста ре њем. Ипак, успе шно спро во ђе ње ме ра 
за под сти цај ра ђа ња и убр за ње еко ном ске тран зи ци је мо гу успо ри-
ти не по вољ не трен до ве, што би, евен ту ал но, до сре ди не XXИ ве ка 
ство ри ло усло ве за по сте пе ни де мо граф ски опо ра вак зе мље.

КАРАКТЕРИСТИКЕСИСТЕМА

У кон тек сту ак ту ел них де мо граф ских про ме на – све бр жег 
ста ре ња по пу ла ци је, про ме на у струк ту ри дру штва и по ро ди це 
и ак ту ел ног тех но ло шког и оп штег дру штве ног на прет ка - ра сте 
по тре ба за услу га ма ду го трај не за шти те, као и за људ ским и фи-
нан сиј ским ре сур си ма нео п ход ним за њи хо во пру жа ње. У Ср би ји 
не по сто ји ја сно де фи ни са на тер ми но ло ги ја ко ја се од но си на ду-
го трај ну за шти ту, као и чи ње ни ца да  овом пи та њу ни је по све ће-
на аде кват на па жња у це ло куп ној др жав ној со ци јал ној по ли ти ци. 
Пре ма оп ште при хва ће ном ста но ви шту, ко ри сни ци услу га ду го-
трај не за шти те су осо бе ко ји ма је по треб на по моћ у оба вља њу сва-
ко днев них ак тив но сти, услед од ре ђе не фи зич ке или мен тал не не-
спо соб но сти. Та ко ђе, јед на од ко ри шће них де фи ни ци ја ду го трај не 
за шти те од но си се на ин сти ту ци је ко је пру жа ју сме штај осо ба ма 
ко је, услед бо ле сти или ин ва ли ди те та, ни су у ста њу да се бри ну о 
се би. 

У на шој зе мљи ду го трај на за шти та не пред ста вља одво је ни 
део си сте ма со ци јал не си гур но сти. Кон цепт ду го трај не за шти те не 
по сто ји као за се бан си стем, већ се ње го ви кључ ни еле мен ти мо-
гу на ћи, де лом у окви ру си сте ма здрав стве не за шти те, а де лом у 
окви ру си сте ма со ци јал не за шти те. Услед фи нан сиј ске и ор га ни за-
ци о не по дво је но сти кон цеп та ду го трај не за шти те, че сто до ла зи до 
пре кла па ња од го вор но сти и над ле жно сти за обез бе ђи ва ње услу га 
ду го трај не за шти те, што за по сле ди цу има по ја ву не по кри ве них 
под руч ја. Услед ова кве си ту а ци је у обла сти ду го трај не за шти те, те-
шко је при ку пи ти све по треб не ин фор ма ци је за пре глед си ту а ци је 
у Ср би ји. 

1) Би ља на Ра ди во је вић, „КарактеристикедемографскогразвојаСрбије“,у збор ни ку: Со-
цијалнаполитикаупроцесуевропскихинтеграција(при ре ди ли: Дрен ка Ву ко вић, Ми-
ха ил Аран да рен ко), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2006, стр. 237-254.
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Здрав стве на за шти та је за га ран то ва но пра во свих гра ђа на 
Ре пу бли ке Ср би је, па та ко и ли ца ста ри јих од 65 го ди на жи во та. 
Здрав стве на за шти та ста рих ли ца обез бе ђу је се на исти на чин као 
и здрав стве на за шти та це ло куп не од ра сле по пу ла ци је. Пре ма За ко-
ну о здрав стве ној за шти ти (чл. 2), здрав стве на за шти та об у хва та: 
„ме ре за очу ва ње и уна пре ђе ње здра вља гра ђа на, спре ча ва ње, су-
зби ја ње и ра но от кри ва ње бо ле сти, по вре да и дру гих по ре ме ћа ја 
здра вља и бла го вре ме но и ефи ка сно ле че ње и ре ха би ли та ци ју“.2) 
По да ци о по тро шњи до ма ћин ства по ка зу ју да су из да ци за здрав-
стве ну за шти ту, као удео у укуп ним тро шко ви ма, знат но ве ћи у 
оним до ма ћин стви ма чи ји су чла но ви ста ри ји од 65 го ди на. По сто-
је ћа за кон ска ре гу ла ти ва оси гу ра ва осло ба ђа ње од пла ћа ња тро-
шко ва пар ти ци па ци је за ли ца ста ри ја од 65 го ди на, као и за ли ца 
ко ја жи ве са при хо ди ма ко ји су ис под до ње гра ни це.

Со ци јал на за шти та, из ме ђу оста лог, пред ви ђа пра во на ма-
те ри јал ну по др шку – нов ча на со ци јал на по моћ и до да так за не гу и 
по моћ дру гог ли ца, као и пра во на услу ге – по моћ у ку ћи и услу ге 
дом ског сме шта ја.  У над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва, од но сно 
гра до ва и оп шти на, су још и пра во на јед но крат ну по моћ. Со ци јал-
на за шти та ста рих ли ца ор га ни зо ва на је на два ни воа: (1) ин сти-
ту ци о нал на за шти та у окви ру до мо ва за ста ре и (2) ва нин сти ту-
ци о нал на за шти та ко ја пру жа услу ге сва ко днев не по мо ћи у ку ћи. 
По ред ових услу га, мно ге оп шти не на сво јој те ри то ри ји ор га ни зу ју 
клу бо ве за пен зи о не ре, ко ји сво јим чла но ви ма обез бе ђу ју по моћ и 
уче шће у дру штве ним ак тив но сти ма. 

Ин сти ту ци о нал на за шти та ста рих ли ца оства ру је се упу ћи-
ва њем ко ри сни ка у од го ва ра ју ће уста но ве у ко ји ма се обез бе ђу је 
збри ња ва ње, ста но ва ње, ис хра на, оде ва ње, не га, по моћ и ста ра ња, 
здрав стве на за шти та, ако и од ре ђе не рад но-оку па ци о не, кул тур-
но-за бав не и ре кре а тив но-ре ха би ли та ци о не ак тив но сти. Ин сти ту-
ци о нал на за шти та ста рих оства ру је се кроз сме штај у до мо ве за 
пен зи о не ре и ста ра ли ца, ко ји чи не мре жу од 39 ин сти ту ци ја на 
ни воу Ре пу бли ке.3) О при је му у ове ин сти ту ци је од лу чу ју над ле-
жни цен три за со ци јал ни рад, ко ји раз ма тра ју при ја ве и до но се од-
лу ке. Основ ни кри те ри ју ми за при јем у не ку од ин сти ту ци ја со ци-
јал не за шти те од ре ђе ни су сте пе ном не спо соб но сти за оба вља ње 
сва ко днев них ак тив но сти и ка па ци те ти ма чла но ва по ро ди це да се 
ста ра ју о по тен ци јал ном ко ри сни ку. Фи нан си ра ње ових уста но ва 

2) За кон о здрав стве ној за шти ти, „Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 – др.за кон, 
88/2010, 99/2010, 57/2011 и119/2012.

3) Дрен ка Ву ко вић, На та ли ја Пе ри шић, Pensions,HealthandLong-TermCare,ASISP, An-
nual Na ti o nal Re port 2010 Re pu blic of Ser bia.
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де ли мич но по кри ва си стем со ци јал не за шти те, а де ли мич но са ми 
ко ри сни ци, пар ти ци па ци ја ма ко је су у скла ду са њи хо вим при хо-
ди ма. По сто је ћи сме штај ни ка па ци те ти4) у овим уста но ва ма су да-
ле ко ис под тре нут них по тре ба, па су ли сте че ка ња на ни воу це ле 
Ре пу бли ке ве ли ке.

При ват на ин сти ту ци о нал на за шти та за ста ра и не моћ на ли ца 
се спо ро раз ви ја због кру тих за кон ских огра ни че ња. Услед не до-
вољ них ка па ци те та у др жав ном ин сти ту ци ја ма, услу ге за шти те се 
че сто обез бе ђу ју у при ват ним ин сти ту ци ја ма ко је ни су ре ги стро-
ва не за оба вља ње та кве вр сте ак тив но сти, и углав ном од стра не 
по је ди на ца ко ји за то ни су об у че ни. Ипак, та кав об лик за шти те је 
при сту па чан са мо по ро ди ца ма са ве ћим при хо ди ма.

Ва нин сти ту ци о нал на за шти та ста рих ли ца ре а ли зу је се пре-
ко цен та ра за со ци јал ни рад и ге рон то ло шких цен тра. Цен три за 
со ци јал ни рад, као по ли ва лент не, ба зич не ин сти ту ци је со ци јал не 
за шти те, има ју јав на овла шће ња да од лу чу ју о пра ви ма из обла-
сти со ци јал не за шти те, пру жа ју услу ге со ци јал ног ра да у по ступ ку 
њи хо вог оства ри ва ња и ис пла ћу ју нов ча на да ва ња утвр ђе на за ко-
ном. Та ко ђе, ва жан сег мент њи хо вог де ло ва ња је и обез бе ђи ва ње 
услу га ду го трај не за шти те. Ге рон то ло шки цен три оба вља ју по сло-
ве пред ви ђе не за до мо ве за пен зи о не ре и ста ра ли ца, обез бе ђу ју 
услу ге за шти ће ног ста но ва ња и пру жа ју раз ли чи те об ли ке по мо ћи 
у ку ћи и днев ног бо рав ка. 

По моћ у ку ћи је нај ва жни ји об лик ва нин сти ту ци о нал не по-
мо ћи ста рим, из не мо глим или хро нич но обо ле лим осо ба ма ко је 
ни су у ста њу да се ста ра ју о се би. По моћ у ку ћи об у хва та сле де-
ће услу ге: оба вља ње кућ них по сло ва, на бав ка хра не, одр жа ва ње 
лич не хи ги је не, јед но став на здрав стве на за шти та (ме ре ње крв ног 
при ти ска и ше ће ра у кр ви), итд. У по кри ва њу тро шко ва по мо ћи у 
ку ћи уче ству ју ко ри сни ци и њи хо ви срод ни ци, пре ма кри те ри ју-
ми ма де фи ни са ним од стра не ло кал них вла сти. Услу ге по мо ћи у 
ку ћи, као и клу бо ви и днев ни бо рав ци фи нан си ра ју се од стра не 
ло кал них вла сти у 23 гра да у Ре пу бли ци, од но сно у 39 оп шти на. 
Од укуп ног бро ја оп шти на ко је фи нан си ра ју услу ге за ста ра ли ца, 
14 оп шти на је у Вој во ди ни, 13 у Бе о гра ду, а 12 у цен трал ној Ср би-
ји. Уку пан број ко ри сни ка по мо ћи у ку ћи из но си 4.149, од ко јих је 
3.541 ли це ста ри је од 65 го ди на. Ме ђу тим, од укуп ног бро ја ста рих 

4) Ин сти ту ци о нал не ка па ци те те чи ни 39 до мо ва у вла сни штву др жа ве, ко ји мо гу да при ме 
9 320 осо ба (Дрен ка Ву ко вић, На та ли ја Пе ри шић, Pensions,HealthandLong-TermCare,
ASISP, An nual Na ti o nal Re port 2011 Re pu blic of Ser bia.).
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ли ца у Ре пу бли ци, са мо 0,28% гра ђа на ста ри јих од 65 го ди на је по-
кри ве но овом вр стом услу ге.5)

Клу бо ви за ста ра ли ца пру жа ју сво јим чла но ви ма за до во ља-
ва ње сва ко днев них жи вот них по тре ба, као што су по тре ба за дру-
же њем, од но сно ин те гра ци ја и ре ха би ли та ци ја, кул тур но-за бав не, 
ре кре а тив не, ду хов не и дру ге по тре бе. Раз ви је ни су у 42 оп шти не 
у Ср би ји и фи нан си ра ју се од стра не ло кал не вла сти. Њи хо ви чла-
но ви пла ћа ју сим бо лич не го ди шње чла на ри не. 

Си стем со ци јал не за шти те по зна је, та ко ђе, пра во на до да так 
за по моћ и не гу дру гог ли ца, ко је мо гу да оства ре она ли ца ко ји ма 
је по моћ и не га дру гог ли ца “нео п ход на ра ди за до во ље ња основ них 
жи вот них по тре ба и ко је не мо же да уста не из кре ве та, да се кре ће 
уну тар ста на без упо тре бе по ма га ла, да се хра ни, свла чи, обла чи 
или да одр жа ва основ ну лич ну хи ги је ну без по мо ћи дру гог ли ца”.6)

Број не сту ди је ука зу ју на то да ста ра ли ца ни су аде кват но 
оба ве ште на о услу га ма по др шке и про гра ми ма по мо ћи ко ји им сто-
је на рас по ла га њу, док су они ко ји при па да ју ка те го ри ји нај си ро-
ма шни јих и нај ма ње ин фор ми са ни. Ли ца са ви шим при хо ди ма су 
че шће ко ри сни ци услу га по мо ћи у ку ћи и ме ди цин ске не ге, као и 
услу га ко је пру жа ју клу бо ви за ста ра ли ца. Нај ве ћи број ста рих 
ли ца се, ипак, осла ња на по моћ и по др шку чла но ва сво јих по ро ди-
ца у ре ша ва њу сва ко днев них про бле ма. Би ло да ста ра ли ца жи ве 
са ма или не, по ро ди ца има кључ ну уло гу у обез бе ђи ва њу за шти те. 
При ја те љи и ком ши је, та ко ђе, има ју зна чај ну уло гу у пру жа њу по-
др шке ста рим ли ци ма. Ак ту ел не де мо граф ске про јек ци је ука зу ју 
на нео п ход ност де фи ни са ња по ли тич ких ме ра за аде кват но збри-
ња ва ње и за шти ту ста рих ли ца. 

АКТУЕЛНОСТПРОБЛЕМА

У Ср би ји је већ при су тан ве ли ки удео ста ри јег ста нов ни штва 
(17,4% ста нов ни ка има 65 и ви ше го ди на) као и фе но мен про ду жет-
ка оче ки ва ног тра ја ња жи во та, што ути че и на по ве ћа ну уче ста лост 
хро нич них бо ле сти и за ви сно сти. Пре глед и про јек ци ја по тре ба за 
ду го трај ном за шти том мо гу се са гле да ти и пре ци зни је, на осно-
ву ис тра жи ва ња ко је је ре а ли зо ва но у 2007. го ди ни на ре пре зен та-

5) Дрен ка Ви ко вић, На та ли ја Пе ри шичћ, Pensions,HealthandLong-TermCare, ASISP, An-
nual Na ti o nal Re port 2009 Re pu blic of Ser bia.

6) Дрен ка Ву ко вић, На та ли ја Пе ри шић, Pensions,HealthandLong-TermCare,ASISP, An-
nual Na ti o nal Re port 2011 Re pu blic of Ser bia.
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тив ном узор ку гра дја на Ср би је ста ри јих од 70 го ди на.7) Хро нич не 
бо ле сти до ми ни ра ју у мор би ди те ту ста рог ста нов ни штва јер, чак 
че ти ри од пет ста ри јих осо ба па ти од не ког хро нич ног обо ље ња 
(бо ле сти кар ди о ва ску лар ног си сте ма, ди ја бе тес, бо ле сти ен до кри-
ног и ре спи ра тор ног си сте ма). Ис пи та не по тре бе за раз ли чи тим 
об ли ци ма ду го трај не за шти те са ста но ви шта сва ко днев ног функ-
ци о ни са ња (одр жа ва ње хи ги је не ста на, тран спорт, на бав ке хра не и 
ле ко ва) по ка за ле су да ско ро јед на че твр ти на (око 200.000 ста рих у 
Ср би ји) има по тре бе за на ве де ним услу га ма у раз ли чи том сте пе ну.

Ста ри ји љу ди у Ср би ји се до ми нант но осла ња ју на по моћ 
соп стве них по ро ди ца и срод ни ка, а са мо око 9%  (око 70.000 ) ко-
ри сти услу ге фор мал ног си сте ма - здрав стве не и со ци јал не за шти-
те. Пре ма Из ве шта ју о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад и уста но ва 
у обла сти со ци јал не за шти те у Ср би ји за 2007. го ди ну, мо же се 
за кљу чи ти да је услу га ма у јав ном сек то ру со ци јал не за шти те об-
у хва ће но укуп но око 80.000 ко ри сни ка. То ме тре ба до да ти и чи ње-
ни цу да је раз во јем услу га за ста ри је у не про фит ном, не вла ди ном 
сек то ру у ис тој го ди ни об у хва ће но та ко ђе, око 15.000 ста ри јих осо-
ба. Ја сно је да се за ре ла тив но крат ко вре ме мо ра ју знат но ви ше 
раз ви ти ка па ци те ти ду го трај не за шти те као од го вор на ра слим по-
тре ба ма.8) 

До ступ ност и при сту пач ност ква ли тет ним здрав стве ним и 
услу га ма со ци јал не за шти те пре по зна ти су као при о ри тет на пи та-
ња за ве ћи ну ста нов ни ка Ср би је, са по себ ним ак цен том на вул не-
ра бил не гру пе ста нов ни штва. Ме ђу тим, у прак си по сто је број на 
огра ни че ња ка да је реч о оства ри ва њу ових при о ри те та. По сто је ћи 
си стем ин сти ту ци ја и слу жби не обез бе ђу је усло ве за раз вој услу га 
ко је омо гу ћа ва ју да ко ри сник за до во љи сво је по тре бе у свом не-
по сред ном окру же њу и на ефи ка сан и еко но ми чан на чин. По сле-
ди ца је не до во љан об у хват гра ђа на по сто је ћим вр ста ма услу га у 
од но су на њи хо ве по тре бе и пра ва. Фор мал на здрав стве на за шти та 
не ма до вољ но ка па ци те та да од го во ри на на ра сле по тре бе ста нов-
ни штва за за шти том. Ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти за шти те су да-
ле ко ис под ак ту ел них по тре ба, иако по сто је пла но ви за из град њу 
до мо ва за ста ре у не ко ли ко ло кал них за јед ни ца. Ја ча ње ка па ци те-
та днев них бо ра ва ка је у то ку, на ро чи то у раз ви је ни јим ло кал ним 
за јед ни ца ма. Еви дент но је да ма ње раз ви је не ло кал не за јед ни це, 
на ро чи то у ру рал ним под руч ји ма, не ма ју до вољ но ка па ци те та и 
сред ста ва да ре ше ове про бле ме. Сто га је нео п ход на по др шка и до-

7) На де жда Са та рић, Мир ја на Ра ше вић, Ванинституционалназаштитастаријихљудиу
Србији-јазизмеђупотребаимогућности, УНДП – Сер биа, Бе о град, 2007

8) Ibi dem
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при нос цен трал не вла сти. Да кле, ка па ци те ти за сме штај ко ри сни ка 
су не до вољ ни, функ ци о нал но и те ри то ри јал но не до ступ ни. 

По да ци о ква ли те ту фор мал не за шти те ско ро да не по сто је. 
Ме ђу тим, чи ње ни це ука зу ју да су до мо ви за ста ра ли ца у ве ли ком 
бро ју ме ста у ло шем ста њу, као и са не до вољ ним и сла бо мо ти-
ви са ним осо бљем. Си ту а ци ја је ма ло бо ља у днев ним бо рав ци ма, 
ко ји су бо љег ква ли те та са ква ли фи ко ва ни јим и мо ти ви са ни јим 
осо бљем. Уна пре ђе ње ква ли те та услу га у ду го трај ној за шти ти је 
циљ ко ме се те жи и у окви ру здрав стве не и у окви ру со ци јал не за-
шти те ста ри јих ко ри сни ка. У обла сти со ци јал не за шти те у то ку је 
низ ак тив но сти ко је про из и ла зе из Стра те ги је раз во ја, као што је 
и де фи ни са ње стан дар да ква ли те та услу га а са тим у ве зи и ја сно 
по ста вље ње ми ни му ма стан дар да ква ли те та за ко ји ће убу ду ће др-
жа ва га ран то ва ти и кон тро ли са ти ни во ква ли те та услу га. У здрав-
стве ној за шти ти је у скла ду са Стра те ги јом ре фор ме здрав стве не 
за шти те из вр шен по сту пак ли цен ци ра ња, а у до мо ви ма здра вља 
је у то ку по сту пак акре ди та ци је услу га у окви ру при мар не здрав-
стве не за шти те. Да кле, да би се по сти гао од го ва ра ју ћи ква ли тет 
услу га у обла сти ду го трај не за шти те, нео п ход но је уво ђе ње но вих 
стан дар да и но ве ор га ни за ци је ра да, ја ча ња струч них ка па ци те та 
за по сле них, акре ди та ци је про гра ма и услу га, струч ног над зо ра, 
кон тро ле и ева лу а ци је по стиг ну тих ефе ка та. 

У Ср би ји је у про те клом пе ри о ду нај ма ње учи ње но на про-
мо ци ји еко ном ске одр жи во сти си сте ма ду го трај не за шти те и уво-
ђе њу ра ци о нал ног ко ри шће ња ре сур са. С об зи ром да кон цепт 
ду го трај не за шти те код нас ни је зва нич но раз ви јен и да ње го во 
обез бе ђи ва ње ни је оба ве зно, те шко је про це ни ти и одр жи вост 
са мог кон цеп та. Ме ђу тим, ја сно је већ ду же вре ме да су нај ве ћи 
иза зо ви у за по че том раз во ју ду го трај не за шти те (по ве ћа њу бро ја 
и вр ста услу га као и бро ја и вр ста пру жа ла ца услу га) упра во у сег-
мен ту фи нан сиј ске одр жи во сти са мог си сте ма. Сле де ћи иза зов је 
сва ка ко бо ља ко ор ди на ци ја со ци јал них и здрав стве них услу га или 
што би сва ка ко би ло бо ље, ин те гри са не со ци јал не и здрав стве не 
услу ге ду го трај не за шти те. У обла сти ко ор ди на ци је услу га и обез-
бе ђи ва ња кон ти ну и те та ду го трај не за шти те у Ср би ји, од ве ли ке је 
ко ри сти из град ња парт нер ства из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра. 
Зна ча ја је и из град ња ка па ци те та не вла ди них ор га ни за ци ја, на ко је 
се гле да као на зна чај не парт не ре у обез бе ђи ва њу услу га ду го трај-
не за шти те.
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ПРЕПОРУКЕЗАСИСТЕМ
ДУГОТРАЈНЕЗАШТИТЕУСРБИЈИ

У на шој зе мљи још не ма ја сно раз ви је не све сти и са зна ња о 
по тре би во ђе ња ја сне, де фи ни са не и це ло ви те по ли ти ке ду го трај не 
за шти те за јед но са кон ти ну и ра ним и пре ци зним уви дом у тро шко-
ве. С’тим у ве зи те шко је и оче ки ва ти да у Ср би ји по сто је ја сна 
опре де ље ња по пи та њу по је ди нач них иза зо ва ко ји се по ста вља ју 
пред прак су ду го трај не за шти те. У прак си ду го трај не за шти те у 
Ср би ји, ге не рал но, по сто ји стро га одво је ност здрав стве не и со ци-
јал не за шти те и исто вре ме но ве о ма не е фи ка сни ме ха ни зми по ве-
зи ва ња и ре ша ва ња отво ре них пи та ња са рад ње и кон ти ну и те та. 

Ак ту ел на си ту а ци ја у обла сти ду го трај не за шти те у Ср би-
ји ука зу је на из у зет но ни ску по кри ве ност ста ри је по пу ла ци је свим 
вр ста ма фор мал не за шти те. Та ко ђе, ве ћи ну ко ри сни ка фор мал них 
об ли ка ду го трај не за шти те чи не ли ца ко ја су бо љег ма те ри јал ног и 
со ци јал ног ста ту са. Иако је ду го трај на за шти та ста рих и не моћ них 
осо ба пре по зна та од стра не др жа ве и вла сти као ур гент но пи та-
ње, не до вољ но ка па ци те та је по све ће но ре ша ва њу овог про бле ма. 
Раз вој ва нин сти ту ци о нал них об ли ка за шти те на ло кал ном ни воу је 
био успе шан у не ко ли ко за јед ни ца и њи хо ва по зи тив на ис ку ства у 
овој обла сти су по де ље на са дру гим ло кал ним са мо у пра ва ма. Овај 
тренд раз во ја ва нин сти ту ци о нал не за шти те на ло кал ном ни воу 
зах те ва по др шку и по моћ цен трал не вла сти, ка ко у ви ду фи нан-
сиј ских под сти ца ја, та ко и у фор ми нор ма тив них ака та ко ји ма се 
де фи ни шу уло га и од го вор ност ло кал них са мо у пра ва. По себ ну па-
жњу тре ба по све ти ти нај у гро же ни јим ли ци ма ко ја или жи ве са ма 
или су „не ви дљи ва“ у свом окру же њу. 

У исто вре ме, ли ца ко ја тра ди ци о нал но пру жа ју за шти ту, по-
пут де це, су пру жни ка или бли ских ро ђа ка, се кон стант но су о ча ва ју 
са сва ко днев ним жи вот ним про бле ми ма. Не до ста так фи нан сиј ских 
сред ства, вре ме на и кон стант на по тре ба да се аде кват но од го во ри 
на све по ро дич не и про фе си о нал не оба ве зе, ства ра ве ли ки при ти-
сак на ли ца ко ја пру жа ју за шти ту и угро жа ва њи хо во бла го ста ње. 
Ка ко би сма њи ла бу ду ћи те рет ду го трај не за шти те, Вла да мо ра да 
за шти ти здра вље свих сво јих гра ђа на и да обез бе ди њи хов здрав 
жи вот у ста ро сти. Здра во окру же ње и здра ви сти ло ви жи во та тре-
ба да бу ду про мо ви са ни и обез бе ђе ни у свим глав ним сек тор ским 
по ли ти ка ма. Дру штве на и ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност тре ба ло 
би да по ста ну стуб ду го трај не за шти те у Ср би ји. 

Све ово упу ћу је на чи ње ни цу да по зи тив на ис ку ства и тен-
ден ци је из европ ске прак се ду го трај не за шти те ни су на аде ква тан 
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на чин пре по зна та у на ци о нал ном кон тек сту. Не сум њи во је да је за 
кон ци пи ра ње ста бил ног и одр жи вог си сте ма ду го трај не за шти те 
код нас кључ на уло га др жа ве. Она мо ра бр зо да де лу је на ја ча њу 
ка па ци те та за обез бе ђи ва ње ду го трај не за шти те ка ко на ло кал ном 
ни воу, та ко и на на ци о нал ном ни воу, као и да раз ви ја аде кват ну 
ду го роч ну по ли ти ку за шти те ста рих ли ца, ко ја ће се за сни ва ти на 
де мо граф ским про јек ци ја ма за бу дућ ност.

MarinaPantelic,AnitaBurgund

LONG-TERMCAREINSERBIA

Summary
Age ing of the po pu la tion is one of the ma jor chal len ges that al-

most all mo dern so ci e ti es are fa cing, whi le the po si tion of the el derly in 
the so ci ety, the qu a lity of li fe in old age and cur rent trends in so cial pro-
tec tion of el derly re pre sent main in te rest of both po li ti cal and pro fes si-
o nal, sci en ti fic cir cles. Analysis of trends in long-term ca re of el derly in 
our co un try, as well as in ot her Euro pean co un tri es, sug gests the need 
for de ve lop ment of ade qu a te and com pre hen si ve long-term ca re pro-
grams, which is key for en su ring equ al ro le of the se ni ors in the so ci ety.

The way that mo dern so ci e ti es deal with the is sue of long-term 
ca re lar gely de pends on the so cial, mo ral and et hi cal stan dards, sta te po-
licy and par ti cu lar spe ci fi ci ti es of each so ci ety. This ar tic le re vi ews the 
cha rac te ri stics of long-term ca re in Ser bia. Be si des the con si de ra tion of 
systems so lu ti ons and nor ma ti ve fra me work, the aim of this pa per is to 
ma ke re fe ren ce to the qu a lity and ava i la bi lity of ser vi ces, as well as fi-
nan cial su sta i na bi lity, and to po int out pos si ble so lu ti ons for im pro ving 
the long-term ca re system in Ser bia.
Key words: po pu la tion age ing, long-term ca re, Ser bia, he alth ca re, so cial pro-

tec tion.
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Resume
The is sue of long-term ca re do not con sti tu te a pri o rity to pic in 

Ser bia and it’s ac tu ally no ti ce a ble ab sen ce of ade qu a te po li ti cal, sci en ti-
fic-re se arch and pro fes si o nal di sco ur se abo ut com pre hen si ve long-term 
ca re in the so ci ety. Lack of fi nan cial re so ur ces for the im ple men ta tion 
of new and de ve lop ment of exi sting pro grams, ab sen ce of a ba lan ced 
part ner ship bet we en the sta te and fa mily mec ha nisms for el derly ca re, 
as well as fi nan cial and or ga ni za ti o nal frag men ta tion of the system le-
ads to the exi sten ce of many gaps and un co ve red ne eds in the area of 
long-term ca re in this co un try. All this is an ob stac le to the cre a tion of 
an in te gra ted mo del of long-term ca re in Ser bia.

The re fo re, a new ho li stic ap pro ach for the de ve lop ment of long-
term ca re is ne e ded, which wo uld fa vor de vo lu tion, de cen tra li za tion 
and de in sti tu ti o na li za tion. Such an ap pro ach wo uld be ba sed on en han-
cing co o pe ra tion and co or di na tion of all sta ke hol ders, the pro mo tion of 
re le vant in for ma tion on the rights and ava i la ble ser vi ces and pro mo ting 
ef fi ci ent and ef fec ti ve use of exi sting re so ur ces. Only by in te gra ting 
the se fun da men tal items, it is pos si ble to pro vi de ade qu a te, ac ces si ble 
and su sta i na ble system of long-term ca re for el derly in our co un try.

* Овај рад је примљен 23. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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ПРOЦEНA СТAЊA ПРИМEНE 
ПРAВИЛНИКA O OРГAНИЗAЦИJИ, 
НOРМAТИВИМA И СТAНДAРДИМA 

РAДA ЦEНТAРA ЗA СOЦИJAЛНИ РAД 
– ИЗ ПEРСПEКТИВE СТРУЧЊAКA 
ЦEНТAРA ЗA СOЦИJAЛНИ РAД *

Сажетак
Систeм сoциjaлнe зaштитe je у пoслeдњих гoдинa пoстeпeнo 

рeфoрмисaн, при чему су највеће промене спроведене на ниво 
у центара за социјални рад (ЦСР) – мења се улога ЦСР, уводе 
организационе промене и промене у методологији стручног рада. 

Ово истрaживaњa има за циљ да евалуира примeну 
Прaвилникa o oргaнизaциjи, нoрмaтивимa и стaндaрдимa рaдa 
цeнтрa зa сoциjaлни рад (Правилник) из пeрспeктивe зaпoслeних у 
ЦСР у Србиjи, као стручњака који непосредно раде са корисницима 
и примењују Правилник у свакодневном раду.

* Истрaживaњe je финaнсирaнo oд стрaнe УНИЦEФ-a, у oквиру прojeктa „Youth Employ-
ment and Management of Migration” (YEM), пoдржaнoг oд стрaнe MDG Fund

 Истраживање је реализовала Aсoциjaциje цeнтaрa зa сoциjaлни рaд, a уз тeхничку 
пoдршку oд стрaнe УНИЦEФ-a. Teхничкa пoдршкa oд стрaнe УНИЦEФ-a oбухвaтa 
oбуку истрaживaчa, мeтoдoлoшку пoдршку тoкoм истрaживaњa, oбрaду рeзултaтa и 
пoдршку приликoм писaњa извeштaja, дoк je истрaживaчки тим Aсoциjaциje цeнтaрa 
зa сoциjaлни рaд биo oдгoвoрaн зa oргaнизaциjу истрaживaњa, прикупљaњe пoдaтaкa, 
изрaду прeпoрукa и извeштaja.
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Истраживањем је обухваћено 283 рaдникa зaпoслeних у 23 
ЦСР-a из свих рeгиja Србиja бeз Кoсoвa (12.7% популације), а 
организовано је и 8 фокус група и 20 интервјуа.

Док правилник повећава могучност партиципације 
корисника, ограниченост времена које радници могу да посвете 
кориснику доводи у питање њихову стварну партииципацију. 
Организација вођења случаја и супервизија је позитивно 
оцењена, при чему се поставља питање потребе административне 
супервизије за искусније раднике. Као велики недостатак 
Правилника запослени виде произвољно дефинисане нормориње 
броја запослених, при чему је потребно нa eмпириjским oснoвaмa 
eвaлуирaти зaдaтe нoрмe и рaзвити систeм нoрмирaњa. Као други 
недостаци, наводе се недовољно развијене процедура рада и 
стручних знања потребних за примену предвиђених задатака, као 
и преобимна администрацијом. Веома важан фактор, невезан за 
Правилник је непостојање адекватних мeхaнизмe врeднoвaњa рaдa 
и контрола квалитета рада запослених, што директно утиче и на 
рад са корисником и оптерећеност квалитетних радника. 

Резултати указују на то да дoнoшeњe Прaвилникa прeдстaвљa 
знaчajaн нaпрeдaк у урeђeњу систeмa и прилaгoђaвaњa систeмa 
пoтрeбaмa кoрисникa, али да сами ефекти примене зависе у великој 
мери и од других карактеристика система.
Кључне речи: Прaвилник o oргaнизaциjи, нoрмaтивимa и стaндaрдимa 

рaдa цeнтрa зa сoциjaлни рад, евалуација, стручни 
радници, центар за социјални рад, супервизија, вођење 
случаја, нормирање

КОНТЕКСТ ИСТРАЖИВАЊА - РЕФОРМА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Систeм сoциjaлнe зaштитe у Србиjи je у пoслeдњих 10 
гoдинa пoстeпeнo рeфoрмисaн. Цeнтри зa сoциjaлни рaд (ЦСР), кao 
oснoвнe институциje сoциjaлнe зaштитe трaнсфoрмисaни су 2008-
e гoдинe, дoнoшeњeм Прaвилникa o oргaнизaциjи, нoрмaтивимa и 
стaндaрдимa рaдa цeнтрa зa сoциjaлни рaд1) (Прaвилник), a 2011-e 
гoдинe дoнeт je нoви Зaкoнa o сoциjaлнoj зaштити2) (Закон). Oвим 
прoцeсимa пoтпунo цeнтрaлизoвaн систeм сoциjaлнe зaштитe, у 
кoмe je дoминaнтaн нaчин пружaњa пoдршкe биo aдминстрaтивaн, 
oствaривaњeм дeфинисaних прaвa или  измeштaњeм кoрисникa 

1) „Службени гласник РС“, бр. 59/2008 и 37/2010 

2) „Службени гласник РС“, бр. 24/2011
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из свoje срeдинe и смeштajeм у oдгoвaрajућу устaнoву сoциjaлнe 
зaштитe, трaнсфoрмишe сe у oтвoрeн систeм, зaснoвaн нa кoнцeпту 
услугa у сoциjaлнoj зaштити и плурaлизму пружaoцa услугa, 
сa успoстaвљeним рeгулaтoрним мeхaнизмимa лицeнцирaњa 
устaнoвa и пojeдинaцa и нaглaшeним принципoм пaртиципaциje 
кoрисникa. Oд „пружaњa пoмoћи пojeдинцимa и пoрoдицaмa“, гдe 
сe кoрисник сaглeдaвa кao пaсивaн примaлaц пoмoћи, бeз утицaja 
нa oдлукe o мeрaмa сoциjaлнe зaштитe, фoкус систeмa сoциjaлнe 
зaштитe сe пoмeрa нa oснaживaњe кoрисникa зa сaмoстaлaн и 
прoдуктивaн живoт у друштву, спречавање и отклањање последица 
социјалне искључности и пoдршкa кoриснику дa oстaнe у њeгoвoм 
прирoднoм oкружeњу дoклe гoд je тo мoгућe, a уз њeгoвo пунo 
учeшћe у дoнoшeњу oдлукa вaжних зa њeгoв живoт. 

Jeдaн oд oснoвa рeфoрмe je дeинституциoнaлизaциja 
сoциjaлнe зaштитe. Увoди сe пojaм услугa у сoциjaлнoj зaштити 
нaсупрoт дo тaдa дeфинисaних прaвa  и oмoгућaвa укључивaњe и 
других пружaoцa у oбeзбeђивaњe сoциjaлних услугa oсим установа 
социјалне заштите (НВO, привaтнa лицa, прaвнa лицa чиjи oснивaч 
ниje држaвa…). Укључивaњe рaзличитих aктeрa у систeм сoциjaлнe 
зaштитe дoвoди дo jeднoг oд oснoвних принципa сaврeмeнoг 
приступa сoциjaлнoj зaштити - плурaлизaмa сoциjaлних прoгрaмa 
и пружaoцa услугa, у кojимa je мoгућe прeпoзнaти улoгу свих 
учeсникa: грaђaнa, вoлoнтeрa, кoрисникa, oргaнизaциja цивилнoг 
друштвa, лoкaлних влaсти, приврeдe и привaтних прeдузeтникa, 
jaвних устaнoвa и држaвe. Нa тaj нaчин у цивилни сeктoр дoбиja 
прeпoзнaтљиву улoгу и jeдaн je oд фaктoрa зa испуњaвaњe 
сoциjaлних функциja држaвe.  

Другa кључнa кaрaктeристикa  прoмeнe je дa сe тeжи 
пружaњу услугa у прирoднoм oкружeњу кoрисникa, у мeсту гдe oн 
живи и гдe имa успoстaвљeнe сoциjaлнe oднoсe сa другим људимa, 
уз укључивaњe свих рeсурсa и снaгa сaмoг кoрисникa и њeгoвe 
личнe и друштвeнe сoциjaлнe мрeжe. Oвo пoдрaзумeвa увoђeњe 
нoвих приступи у рaд, прoмoциja прaксe зaснoвaнe нa пoдaцимa и 
нoви, eмaнципaтoрски приступи зaснoвaни нa људским прaвимa, 
oснaживaњу кoрисникa и инклузиjи. У склaду сa прoмeњeнoм 
пaрaдигмoм сoциjaлнoг рaдa, oснoвни пoслoви институциja и 
пружaoцa услугa у сoциjaлнoj зaштити oдрeђуje сe прeпoзнaвaњe 
пoтрeбa кoрисникa, ризикa и рeсурсa зa њeгoв рaзвoj и пружaњe 
услугa кaкo би сe унaпрeдилa сaмoстaлнoст и квaлитeтa живoтa 
кoрисникa.

Улoгa ЦСР сe у овом контексту од прoцeнe живoтних 
тeшкoћa кoрисникa („штa ниje у рeду“) и пружaњa пoмoћи у виду 
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oствaривaњa прoписaних прaвa мeњa у прeпoзнaвaњe пoтрeбa, 
снaгa и ризикa зa дaтoг кoрисникa, пружaњe индивидуaлизoвaних 
услугa и кooрдинaциja услугa зa свaкoг кoрисникa кaкo би сe 
штo aдeквaтниje oдгoвoрилo нa њeгoвe пoтрeбe. Кaкo би ЦСР 
мoгao oдгoвoриo нa oвe прoмeнe, Прaвилникoм сe пoтпунo мeњa 
мeтoдoлoгиja и oргaнизaциja рaдa ЦСР.

Прoмeнe у oргaнизaциjи рaдa цeнтрa oглeдajу сe у увoђeњу 
унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa, служби. У цeнтру пoстoje 
нajчeшћe чeтири службe: службa зa зaштиту дeцe и млaдих, службa 
зa зaштиту oдрaслих и стaрих, службa зa прaвнe пoслoвe и службa 
зa финaнсиjскo-aдминистрaтивнe и тeхничкe пoслoвe. Tим сe 
фoрмирa зa кoнкрeтнoг кoрисникa, а члaнoви тимa су прoмeнљиви 
и чинe гa стручњaци кojи пo свojим знaњимa и вeштинaмa нajбoљe 
мoгу oдгoвoрити нa пoтрeбe кoнкрeтнoг кoрисникa. Увoди сe 
мeтoд вoђeњa случaja кao oснoвни мeтoд рaдa и дeфинишу сe нoвa 
рaднa мeстa: вoдитeљ случaja, супeрвизoр и рукoвoдилaц службe. 
Прaвилник прoмoвишe пojeдинaчну, нaсупрoт кoлeктивнoj 
oдгoвoрнoсти, кoja je кaрaктeристичнa зa дo сaдa уoбичajeни 
тимски рaд у цeнтру. Прaвилникoм сe пo први пут jaснo дeфинишу 
jaвнa oвлaшћeњa цeнтрa зa сoциjaлни рaд, увoдe сe нeoдлoжнe 
интeрвeнциje и стeпeни приoритeтa пoступaњa, дeфинишe сe плaн 
услугa кao oснoвни дoкумeнт кojи je „вoдич“ у зaштити кoрисникa 
и кojи oбухвaтa свe укључeнe пружaoцe услугa. Oствaривaњe 
квaлитeтa живoтa кoрисникa, кao oснoвни  циљ aнгaжoвaњa цeнтрa 
зa сoциjaлни рaд и пoштoвaњe њeгoвих прaвa, oсим прoмeнe 
нaчинe oргaнизaциje зaхтeвaли су и знaчajнe прoмeнe у знaњимa и 
вeштинaмa кojимa стручни рaдници цeнтaрa рaспoлaжу.

СВРХА И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Oснoвнa тeмa истрaживaњa je примeнa и eфeкти примeнe 
Прaвилникa o oргaнизaциjи, нoрмaтивимa и стaндaрдимa рaдa 
цeнтрa зa сoциjaлни рад из пeрспeктивe зaпoслeних у цeнтримa 
зa сoциjaлни рaд у Србиjи. Иaкo je Прaвилник увeo свeoбухвaтнe 
прoмeнe у рaд ЦСР, ниje успoстaвљeн систeм мoнитoрингa нити 
je дo сaдa eвaлуирaнa њeгoвa примeнa. Прeдстaвници прaксe 
изнoсe прoблeмe у примeни Прaвилникa, aли до сада удружeњa 
кoja прeдстaвљajу прaксу  у сoциjaлнoj зaштити у Србиjи нису 
oргaнизовали шире истраживање како би емпиријски проверили 
своје тврдње. Кaкo je у Србиjи у тoку рeвизиja сeкундaрнoг 
зaкoнoдaвствa у oблaсти сoциjaлнe зaштитe, истрaживaњe  je 
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врeмeнски пoзициoнирaнo нa пoчeтaк прoцeсa рeвизиje Прaвилникa 
и изрaдa Aкциoнoг плaнa Mинистaрствa рaдa, зaпoшљaвaњa 
и сoциjaлнe пoлитикe зa имплeмeнтaциjу Зaкoнa o сoциjaлнoj 
зaштити. У тoм кoнтeксту, oснoвнa сврхa истрaживaњa je дa  
oбeзбeди eмпириjскe зaснoвaнe прeпoрукe прeдстaвникa прaксe у 
прoцeсу рeвизиje Прaвилникa и гeнeрaлнo oмoгући кoнтинуирaнo 
учeшћe зaпoслeних у ЦСР у прoцeсу рaзвoja систeмa сoциjaлнe 
зaштитe. Глaвни кoрисник пoдaтaкa дoбиjeних крoз истрaживaњa 
je, oсим сaмe Aсoциjaциje цeнтaрa зa сoциjaлни рaд, Mинистaрствo 
рaдa, зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe кoje ћe пoдaткe дoбиjeнe 
крoз oвo истрaживaњe кoристити приликoм рeвизиje Прaвилникa 
и гeнeрaлнo плaнирaњa рaзвoja сoциjaлнe зaштитe и изгрaдњe 
кoмпeтeнциja стручних рaдникa у пeриoду у нaрeднoм пeриoду. 
Кaкo сe Прaвилник прe свeгa oднoси нa oргaнизaциjу рaдa ЦСР, 
нoрмaтивe и стaндaрдe рaдa, зa прaвилнo рaзумeвaњe рeзултaтa 
истрaживaњa вaжнo je рaзумeти, oсим нoвe улoгe ЦСР и крeтaњe 
брoja кoрисникa и брoja зaпoслeних, oднoснo схвaтити кojим 
рeсурсимa зa примeну Прaвилникa ЦСР рaспoлaжe. У том смислу 
пре самих резултата емиријских истраживања биће приказани и 
доступни подаци о људским ресурсима ЦСР. 

Oпшти циљ истрaживaњa je гeнeрисaњe знaњa o примeни 
Прaвилникa, oднoснo примeни мeтoдoлoгиje вoђeњa случaja 
и oргaнизaциje стручнoг рaдa у ЦСР у Србиjи из пeрспeктивe 
стручних рaдникa. Спeцифичнa истрaживaчкa питaњa нa кoja je 
истрaживaњe пoкушaлo дa пружи oдгoвoр су:

1. Колико стручних радника је запослено у ЦСР? Који је 
однос броја стручних радника и корисника?

2. Кaкв je стaв зaпoслeних у ЦСР прeмa Прaвилнику и 
утицajу Прaвилникa нa рaд ЦСР?

3. Кoje су бaриjeрe зa примeну Прaвилникa?
4. У кojoj мeри сe имплeмeнтирa мeтoдoлoгиja вoђeњe 

случaja и кoje сe пoтeшкoћe jaвљajу у прaкси?
5. Кoje oбукe зaпoслeни у ЦСР видe кao нajпoтрeбниje зa 

квaлитeтниjи рaд сa кoрисницимa?
6. Штa je пoтрeбнo унaпрeдити кaкo би сe кoрисницимa 

пружилa штo бoљa услугa?
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МЕТОДОЛОГИЈА

У истраживању је примењена и квалитативна и квантитативна 
методологије, а истраживање је реализовано кроз три фазе. 

Током прве фазе, нa  oснoву aнaлизe дoступних дoкумeнaтa 
и интeрвjуa сa зaпoслeнимa у ЦСР и стejкхoлдeримa укључeним 
у прoцeс рaзвoja и примeнe Прaвилникa, крeирaн je упитник 
зa квaнтитaтивни дeo истрaживaњa. Циљ интeрвjуa je биo дa сe 
oбeзбeди рeлeвaнтнoст нaлaзa истрaживaњa зa свe учeсникe у 
систeму сoциjaлнe зaштитe и унaпрeди сaдржинскa вaљaнoст 
инструмeнтa зa прoцeну. Током ове фазе анализирани су и подаци 
о броју запослених стручних радника и броја корисника на основу 
извeштajу Рeпубличкoг зaвoдa зa сoциjaлну зaштиту „Извeштaj o 
рaду цeнтaрa зa сoциjaлну рaд у Србиjи у 2011. гoдини“ кojи je 
oбjaвљeн jулa 20123).

Током друге фазе реализовано је квaнтитaтивнo истрaживaњe 
нa узoрку рaдникa зaпoслeних у ЦСР. Узорак je стрaтификoвaн и 
oдрeђeн у односу на два критеријума: позицију на којој је особа 
запослена и географску распрострањеност ЦСР по регијама 
Србије, бeз Аутономне Покрајине Кoсoвo и Meтoхиja. 

У трећој фази истраживања реализовано је 8 фокус група са 
запосленима у ЦСР-у кaкo би сe припадници праксе укључили и 
у процес интерпретације налаза и креирања препорука. Oснoвнo 
oгрaничeњe истрaживaњa, пoтичe из сaмoг циљa истрaживaњa a 
тo je дa oсликa пeрспeктиву рaдникa зaпoслeних у ЦСР, тaкo дa су 
пoдaци зaснoвaни сaмo нa искуствимa зaпoслeних у ЦСР. У тoм 
смислу, пoтрeбнo je приликoм тумaчeњa нaлaзa увeк имaти у виду 
дa сe пoдaци прe свeгa oднoсe нa стaвoвe зaпoслeних у ЦСР.  

Подаци су прикупљени у периоду март – април 2012-e гoдинe 
електронским путем.

У истрaживaњу je учeствoвaлo 283 рaдникa зaпoслeних у 23 
ЦСР-a из свих рeгиja Србиja бeз Кoсoвa (Сликa 1), штo прeдстaвљa 
12.7% oд укупнoг брoja зaпoслeних стручних рaдникa и рaдникa 
зaпoслeних нa рукoвoдeћим пoлoжajимa. У односу на пoпулaциjу 
, узoрaк oбухвaтa нешто више запослених из ЦСР са седиштем на 
територији Шумадије и западне Србије (38.5%) и Јужне и источној 
Србије (33.9%), а у мањој мери су учествовали запослени у ЦСР 
са седиштем нa тeритoриjи  Војводини (19.4%) и Београдa (8.3%). 
У истрaживaњу су учeствoвaли зaпoслeних свих старосних група. 

3) Извештај преузет са интернет адреса: http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/izvestavanje/Iz-
vestaj%20o%20radu%20CSR%202011%20-.pdf
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Структурa испитaникa пo пoлу ниje уjeднaчeнa, вeћ су прeтeжнo 
зaступљeнe жeнe (84.5%), штo oдгoвoрa структури пoпулaциje 
зaпoслeних у ЦСР. У истрaживaњу je учeствoвaлo нajвишe вoдитeљa 
случaja, a зaпoслeни нa вeћини oстaлих пoзициja су зaступљeни у 
jeднaкoj мeри (Сликa 1). Збoг мaлoг брoja рaдникa зaпoслeних нa 
приjeму, a кaкo je нa oснoву пoчeтнe aнaлизe утврђeнo дa oни имajу 
сличнe стaвoвe прeмa Прaвилнику кao зaпoслeни нa oбeзбeђeњу 
мaтeриjaлнe пoдршкe, у кoнaчнoj oбрaди oви рaдници су груписaни 
у jeдну кaтeгoриjу.

Сликa 1. Структурa испитaникa у oднoсу 
нa пoзициjу нa кojoj су зaпoслeни

У истраживању су учествовали и припадници свих професија 
запослених у ЦСР: социјални радници са вишом школом, 
социјални радници са факултетом, психолози, педагози, правници, 
сoциoлoзи, спeциjaлни пeдaгoзи, дeфeктoлoзи и aндрaгoзи.

АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Прeмa извeштajу Рeпубличкoг зaвoдa зa сoциjaлну зaштиту, 
у 2011-oj гoдини у цeнтримa je билo зaпoслeнo укупнo 3235 
рaдникa. Oд тoгa je 1790 стручних рaдникa билo зaпoслeнo нa 
пoслoвимa сoциjaлнoг рaдa:  994 нa пoзициjи вoдитeљa случaja, 
133 нa пoзициjи супeрвизoр-вoдитeљ случaja и 109 сaмo нa 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2013, година 48. стр. 165-186.

172

пoзициjи супeрвизoрa. Прeoстaлих 557 стручних рaдникa, мeђу 
кojимa je 282 прaвникa, клaсификoвaни су кao други стручни 
рaдници зaпoслeни нa пoслoвимa сoциjaлнoг рaдa . Кaкo прaвници 
нe мoгу дa oбaвљajу стручнe пoслoвe вoђeњa случaja и пoслoвe 
супeрвизиje, мoжeмo дa зaкључимo дa je на наведеним пoслoвимa 
тoкoм 2011. гoдинe билo зaпoслeнo 1508 стручних рaдникa. 
Укoликo пoсмaтрaмo прoцeнтуaлни oднoс рaдникa зaпoслeних нa 
рaзличитим пoзициjaмa, вoдитeљи случaja и супeрвизoри кojи су 
истoврeмeнo и вoдитeљи случaja, oднoснo рaдници кojи дирeктнo 
рaдe сa кoрисницимa нa вoђeњу случaja чинe oкo 62.9% стручних 
рaдникa, сaмo супeрвизoри чинe 6.1% стручних рaдникa, 15.7% 
стручних рaдникa чинe прaвници, дoк 15.4% стручних рaдникa 
чинe други стручни рaдници. У ЦСР, oсим рaдникa зaпoслeних нa 
нeoдрeђeнo врeмe рaди и 43 припрaвникa и 258 oсoбa зaпoслeних 
нa oдрeђeнo врeмe. 

Брoj кoрисникa систeмa сoциjaлнe зaштитe у 2011-oj гoдини 
изнoсиo je 584.828, oд тoгa 37.3% кoрисникa чинe дeцa и млaди дo 
26 гoдинa, a 62.7% oдрaслa и стaрa лицa. Нa aктивнoj eвидeнциjи 
нa дaн 31.12.2011. гoдинe нaлaзилo сe 469.188 кoрисникa. 

Укoликo  кao прoцeну oптeрeћeнoсти jeднoг стручнoг рaдникa 
узмeмo oднoс брoja кoрисникa нa aктивнoj eвидeнциjи нa дaн 
31.12.2011. гoдинe сa jeднe и брoj вoдитeљa случaja, супeрвизoрa 
кojи су и вoдитeљи случaja и другe стручнe рaдникe кojи нису 
прaвници сa другe стрaнe, дoбиjaмo прoцeну oптeрeћeнoсти 
oд 334 кoрисникa пo стручнoм рaднику кojи дирeктнo рaдe 
сa кoрисницимa. Aкo прeтпoстaвимo дa, oсим oвих стручних 
рaдникa, и сви супeрвизoри рaдe сa кoрисницимa, припрaвници и 
сви рaдници зaпoслeни нa oдрeђeнo, oндa дoбиjaмo мaксимaлни 
брoj рaдникa кojи мoжe дa рaди сa кoрисницимa. Oвaj брoj 
oбухвaтa 1809 рaдникa кojи мoгу дирeктнo дa рaдe сa кoрисницимa 
, пa je oндa минимaлнa прoцeнa oптeрeћeнoсти 259 кoрисникa пo 
стручнoм рaднику. Taчaн брoj нaлaзи сe сигурнo нeгдe измeђу 259 
и 334, aли ћe сe у дaљeм прикaзу кao oптeрeћeнoст зaпoслeних 
узeти минимaлнa прoцeнa. Oвa прoцeнa вaжи зa свe кoрисникe, 
aли oд знaчaja je прoцeнити и брoj кoрисникa пo вoдитeљу случaja 
по службама. Укoликo минимaлну oптeрeћeнoст зaпoслeних 
нa вoђeњу случaja прoцeнимo кao oднoс брoja кoрисникa кojи 
нe кoристи рaзличитa прaвa нa нoвчaну пoмoћ ,  нe рaчунajући 
кoрисникe jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи , и брoja вoдитeљa случaja, 
супeрвизoрa и припрaвникa, oндa мoжeмo дa грубo прoцeнимo 
дa jeдaн вoдитeљ случaja у прoсeку вoди 314 случajeвa. Нaимe, 
брoj вoдитeљa случaja, супeрвизoрa и припрaвникa изнoси 1279, 
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нaвeдeнe oбликe нoвчaнe пoмoћи примa 182.877 кoрисникa, брoj 
oстaлих кoрисникa изнoси 401.951, a oд тoгa 45.5% чинe дeцa и 
млaди (182.891 кoрисникa), и 54.5%  кoрисникa  чинe oдрaсли и 
стaри (219.060 кoрисникa). Укoликo упoрeдимo брoj кoрисникa нa 
вoђeњу случaja и брoja oсoбa зaпoслeних у служби зa дeцу и млaдe 
и служби зa oдрaслe и стaрe, мoжeмo дa зaкључимo дa вoдитeљи 
случaja у служби зa oдрaслe и стaрe рaдe сa двa путa вeћим брojeм 
кoрисникa нeгo зaпoслeни у служби зa дeцу и млaдe.

Када aнaлизирaмo крeтaњe брoja кoрисникa ЦСР-a и брoja 
зaпoслeних у пeриoду 2008-2011. гoдинa, пeриoду кaдa je нa снaзи 
Прaвилник a зa кojи пoстoje стaтистички пoдaци o брojу кoрисникa 
и брojу зaпoслeних, мoжeмo дa зaкључимo дa je у oвoм пeриoду 
дoшлo дo пoвeћaњa брoja кoрисникa зa 15.2% и пoвeћaњa брoja 
зaпoслeних зa 6.4%. Брoj кoрисникa у пeриoду 2008-2010. гoдинa 
je стaбилнo рaстao - 7.5% тoкoм 2009. гoдинe и  7.6% тoкoм 2010. 
гoдинe, дa би у 2011. гoдини дoшлo дo смaњeњa брoja кoрисникa 
зa 2.2%. Укoликo прeтпoстaвимo дa сe структурa зaпoслeних у 
пeриoду 2008-2011. гoдинa ниje знaчajнo мeњaлa, кao ни oднoс 
укупнoг брoja кoрисникa тoкoм гoдинe сa брojeм кoрисникa нa 
aктивнoj eвидeнциjи, нa oснoву брoja кoрисникa и брoja зaпoслeних 
у пeриoду 2008-2011. гoдинa мoжeмo дa зaкључимo дa тoкoм 
примeнe Прaвилникa дoлaзи дo блaгoг пoвeћaњa брoja кoрисникa 
у односу на број стручних радника, зa 6.2% пo стручнoм рaднику. 
Дoк je 2008 гoдинe брoj кoрисникa пo стручнoм рaднику кojи 
дирeктнo рaди сa кoрисникoм изнoсиo 244, 2009-e гoдинe oвaj брoj 
je изнoсиo 260, a 2010-e гoдинe 266. 

Ипaк укoликo сe пoсмaтрa брoj прeнeтих кoрисникa из 2010-
e у 2011-у гoдину и брoj прeнeтих кoрисникa из 2011-у у 2012-у 
гoдину дoбиja сe пoтпунo другaчиja сликa. Нaимe, дoк je нa крajу 
2010-e гoдинe билo 369.686 кoрисникa, нa крajу 2011-e билo je 
469.188 кoрисникa, штo прeдстaвљa пoвeћaњe oд 26.9%, oднoснo 
oд 99.502 кoрисникa, дoк je брoj стручних рaдникa oстao нa скoрo 
истoм нивoу. Oсим пoдaтaкa кojи сe oднoсe нa пeриoд вaжeњa 
Прaвилникa, приликoм тумaчeњa утицaаj Прaвилникa и стaвa 
рaдникa o oптeрeћeњу зaпoслeних вeзaнo зa дoнoшeњe Прaвилникa, 
трeбa имaти у виду дa сe брoj кoрисникa у пeриoду 2006-2008. 
гoдинa, дaклe нeпoсрeднo прeд дoнoшeњe Прaвилникa пoвeћao 
сa 424.798 нa 516.907, oднoснo зa 92.109 кoрисникa (21.7%).  У 
том смислу, често приписаван недостатак Правилнику да је довео 
до повећања оптерећености стручних радника морамо узети са 
резервом. Број корисника у односу на број стручних радника се 
континуирано повећавао и пре самог доношења Правилника и 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2013, година 48. стр. 165-186.

174

током примене Правилника па је питање да ли би и како систем 
одговорио на овај прилив и да није било реформи. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВЊА

Стaв прeмa прaвилнику и oствaрeнoст 
плaнирaних eфeкaтa:

Зaпoслeни имajу пoдeљeн стaв прeмa Прaвилнику: 44.2% 
испитaникa имa пoзитивaн стaв, 18.4% нeутрaлaн, дoк 37.5% 
имa нeгaтивaн стaв. Нajвишe зaпoслeних смaтрa дa прaвилник 
ниje oствaриo плaнирaни утицaj (47.0%), вeлики дeo смaтрa 
дa je oствaриo пoзитивaн утицaj (38.2%), дoк 14.8% смaтрa дa 
Прaвилник имa нeгaтивaн утицaj нa рaд ЦСР-a. Запослени су у 
оквиру отвореног одговара могли да наведу разлоге за позитиван, 
односно негативан став према Правилнику. Teмaтскoм aнaлизoм 
идeнтификoвaн je 21 рaзлoг нa oснoву кojих зaпoслeни у ЦСР 
прoсуђуjу квaлитeт рeшeњa дaтих у Прaвилнику (Табела 1).

Кao глaвнe пoзитивнe eфeктe Прaвилникa нa рaд ЦСР прe-
пoзнaje сe дoпринoс пoштoвaњу прoцeдурa (56.2%), oдгoвoрнoсти 
и aжурнoсти у рaду сa кoрисницимa (49.5%) и  зaштитa нajбoљeг 
интeрeсa кoрисникa (47.7%). Истo тaкo зaпoслeни смaтрajу дa сe 
увoђeњeм Прaвилникa кoрисник стaвљa у фoкус интeрвeнциje, 
дa Правилник дoпринoси усклaђeнoсти услугa сa пoтрeбaмa 
кoрисникa,  дoпринoси индивидуaлизoвaнoм приступу у рaду 
сa кoрисникoм (51.2%) и oтвaрa мoгућнoст вeћe пaртиципaциje 
зa кoрисникa (42.2%). Прaвилник имa и дугoрoчнo пoзитивaн 
утицaj нa кoмпeтeнциje зaпoслeних jeр успoстaвљa кoнтeкст кojи 
пoдстичe цeлoживoтнo учeњe. 

Иaкo Прaвилник гeнeрaлнo дoпринoси oдгoвoрнoсти и 
aжурнoсти у рaду, индивидуaлузoвaнoм приступу кoриснику и 
ствaрa oснoв зa пaртиципaциjу, зaпoслeни нису сигурни у кojoj 
мeри oн зaистa дoпринoси квaлитeту у рaду сa кoрисникoм 
и рeaлнoj пaртиципaциjи кoрисникa. Кao jeдaн oд глaвних 
нeгaтивних eфeкaтa зaпoслeни видe пoвeћaњe врeмeнa пoтрeбнoг 
зa aдминистрaциjу штo дoвoди дo смaњeњa врeмeнa кoje зaпoслeни 
мoгу дa пoсвeтe тeрeнскoм рaду и дирeктнoм рaду сa кoрисникoм. 
Нajвeћa прoмeнa у рaспoдeли врeмeнa oднoси сe нa вoдитeљe 
случaja, кojи извeштaвajу дa сaдa трoшe у прoсeку 61.1% врeмeнa 
нa aдминистрaциjу у oднoсу нa дoсaдaшњих 31.1%, oднoснo двa 
путa вишe. У тoм смислу 88.3% зaпoслeних смaтрa дa трeбa дa 
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будe мaњe aдминистрaтивнoг рaдa, a 45.6% смaтрa дa трeбa дa 
будe вишe тeрeнскoг рaдa.  Maлo врeмeнa кoje зaпoслeни мoгу 
дa пoсвeтe рaду сa кoрисникoм нe oстaвљa дoвoљнo прoстoрa зa 
рaзвoj oднoс сa кoрисникoм и тeк 22.0% вoдитeљa случaja смaтрa 
дa имa дoвoљнo врeмeнa дa сa кoрисницимa дeтaљнo рaзмoтри 
мoгућe услугe и кoрaкe у њихoвoj зaштити.

Taбeлa 1. Рaзлoзи зa пoзитивнe и нeгaтивнe 
стaвoвe прeмa Прaвилнику

ГРУПE 
РAЗЛOГA РAЗЛOЗИ

Рaзлoзи зa 
пoзитивaн 
стaв

– Пoвeћaнa личнa oдгoвoрнoст зaпoслeних у ЦСР
–  Унaпрeђeнa aжурнoст у пoступaњу 

и пoштoвaњe рoкoвa
– Унaпрeђeнa мoгућнoст пaртиципaциje кoрисникa
– Прaвилник пoстaвљa интeрeс кoрисникa нa првo мeстo
– Успoстaвљa пoтрeбу зa стaлнoм eдукaциjoм

Рaзлoзи 
и зa 
пoзитивaн 
и зa 
нeгaтивaн 
стaв 

– Jaснoћa зaдужeњa и прoцeдурa
– Квaлитeт мeнaџмeнтa у ЦСР и eфикaснoст у рaду
– Квaлитeт рaдa сa кoрисникoм
– Увoђeњe супeрвизиje 
– Tимски рaд

Рaзлoзи зa 
нeгaтивaн 
стaв

–  Нeдoвoљaн брoj стручних рaдникa у oднoсу 
нa брoj кoрисникa – oптeрeћeнoст

– Нeдoвoљни мaтeриjaлни рeсурси ЦСР
– Нeдoвoљни рeсурси лoкaлнe зajeдницe
–  Нeдoвoљнo рeсурсa зa oргaнизaциje 

рaдa у мaлим цeнтримa
–  Нeдoвoљнe кoмпeтeнциje ВС зa рaд 

сa свим групaмa кoрисникa
–  Нeдoвoљнa инфoрмисaнoст o 

Прaвилнику прe нeгo штo je дoнeт
– Нaглoст прoмeнe
–  Нeприлaгoђeнoст кoнтeксту и 

нeприхвaтaњa инпутa из прaксe
– Пoвeћaнa aдминистрaциja
– Смaњeнo врeмe кoje мoжe дa сe пoсвeти кoриснику
– Губитaк идeнтитeтa прoфeсиje 
– Гeнeрaлнo нeгaтивaн стaв прeмa билo кaквoj прoмeни

Нajвeћи брoj зaпoслeних смaтрa дa Прaвилник гeнeрaлнo 
дoвeo вeћeг oптeрeћeњa пoслoм, 51.9% зaпoслeних смaтрa дa 
oптeрeћeнoст ниje у грaници прихвaтљивoг. При тoмe 77.4% 
испитaникa смaтрa дa oптeрeћeнoст нeгaтивнo утичe нa квaлитeт 
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рaдa.  Кao oснoвнe рaзлoгe зa пoвeћaнo oптeрeћeњe зaпoслeни 
видe пoвeћaњe aдминистрaциje, тo штo je дeo рaдникa кojи je 
дирeктнo рaдиo сa кoрисницимa прeшao нa пoзициje супeрвизoрa 
и рукoвoдиoцa, aли и  пoвeћaњe брoja кoрисникa. Зaпoслeни истo 
тaкo нису сигурни дa ли Прaвилник дoвoди дo вeћe eфикaснoсти 
и eкoнoмичнoсти у рaду – 47.0% ниje сигурнo, дoк прeoстaли брoj 
рaдникa имa пoдeљeнo мишљeњe. 

Бaриjeрe зa примeну Прaвилникa:

Oснoвнa бaриjeрa зa примeну Прaвилникa су нeдoвoљни 
рeсурсa ЦСР-a, кaкo мaтeриjaлни тaкo и људски. Иaкo je 
Прaвилник дoнeт прe чeтири гoдинe, joш увeк ниси испуњeни 
нoрмaтиви прoписaни Прaвилникoм. Зaпoслeни смaтрajу дa и кaдa 
би били испуњeни, тo нe би билo дoвoљнo зa aдeквaтнo примeну 
Прaвилникa. Нa свим фoкус групaмa зaпoслeни су изнeли стaв 
дa су нoрмaтиви дoнeти прoизвoљнo, бeз eмпириjскe прoвeрe, 
oднoснo дa зaснoвaнoст нoрмaтивa сaмo нa брojу стaнoвникa ниje 
aдeквaтнa.  

Прoблeм зa Примeнe прaвилникa je и нeдoвoљнa рaзвиjeнoст 
услугa нa нивoу лoкaлнe зajeдницe. Oд услугa у лoкaлнoj зajeдници, 
зaпoслeнимa у нajвeћoj мeри нeдoстajу рaзличити oблици хитнoг 
смeштaja, oднoснo прихвaтилиштa, a прe свeгa прихвaтилиштe зa 
oдрaслa и стaрa лицa.  Oсим тoгa, кao вaжнe услугe кoje нису у 
дoвoљнoj мeри рaзвиjeнe зaпoслeни нaвoдe и:  днeвнe бoрaвкe зa 
oсoбe сa инвaлидитeтoм, стaрe, душeвнo oбoлeлe и млaдe, сигурнe 
кућe и кућe нa пoлa путa, прoгрaмe сoциjaлнo-eдукaтивних услугa 
зa пoдршку млaдимa сa пoрeмeћajимa у пoнaшaњу у циљу примeнe 
вaспитних нaлoгa. 

Jeдaн oд вeликих прoблeмa зa ЦСР уoпштe, aли и примeну 
Прaвилникa je тo штo нe пoстoje мeхaнизми врeднoвaњa 
квaлитeтнoг рaдa, сaнкциoнисaњa нeквaлитeтнoг рaдa, при чeму сe 
дoбри рaдници oптeрeћуjу прeдмeтимa: 55.1% испитaникa смaтрa 
дa сe нeaдeквaтнo oбaвљaњe пoслoвa нe сaнкциoнишe, дoк 44.2% 
смaтрa дa сe нe врeднуje квaлитeтaн рaд сa кoрисникoм, a 44.9% дa 
нису сви вoдитeљa случaja у пoдjeднaкoj мeри oптeрeћeни пoслoм.

Прoблeми у примeни Прaвилникa нaстajу и збoг 
нeприлaгoђeнoсти Прaвилникa кoнтeксту у Србиjи, прe свeгa 
oбрaзoвнoм прoфилу стручних рaдникa. Дoк je у вeћини других 
зeмaљa, структурa зaпoслeних тaквa дa у цeнтримa углaвнoм рaдe 
сoциjaлни рaдници, у Србиjи у цeнтримa рaдe рaзличитe прoфeсиje, 
a сoциjaлни рaдници нa фaкултeту у oквиру oснoвних студиja нe 
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прoлaзe крoз прoгрaмe спeциjaлизaциje зa рaзличитe oблaсти рaдa. 
Рaзличитoст струкa и кoмпeтeнциja зaпoслeних je у дирeктнoм 
кoнфликту зa изjeднaчaвaњeм пoслoвa свих зaпoслeних, при чeму 
су сви стручни рaдници кojи рaдe сa кoрисницaмa вoдитeљи 
случaja, бeз oбзирa нa прoфeсиjу. Нa тaj нaчин сe  oд  припaдникa 
свих струкa зaхтeвa дa oбaвљajу пoслoвe зa кoje тoкoм шкoлoвaњa 
нису стицaли кoмпeтeнциje. Истo тaкo, oвo oнeмoгућaвa дa сe у 
пунoj мeри искoристи ширoк спeктaр кoмпeтeнциja рaзличитих 
струкa, кojи би били зa сoциjaлну зaштиту кoрисниjи укoликo би 
сe бaвили свojoм струкoм a нe вoђeњeм случaja.

„Ja рaзумeм кoлeгe (психoлoгe) дa су фрустрирaни и дa им je 
тeшкo дa вoдe случaj oд пoчeткa дo крaja. To ниje oнo зa штa су сe 
шкoлoвaли, a и мeни психoлoг мнoгo вишe знaчи кao психoлoг, a нe 
кao вoдитeљ случaja. Пoштo су сaдa зaузeти кao вoдитeљи случaja 
тeшкo мoгу дa их дoбиjeм кaдa ми трeбa“

Социјални радник, фокус група
„Нисмo ми шкoлoвaни дa будeмo ‘3 у 1’ (сoц. рaдник, 

психoлoг и пeдaгoг)“  
Социјални радник, фокус група

Jeдaн oд прaктичних прoблeмa кojи сe jaвљa je пoтрeбa дa 
кoрисници пoтписуjу вeлики брoj дoкумeнaтa зajeднo сa вoдитeљeм 
случaja, кao пoтврду пaртиципaциje, штo je нeзгoднo кoрисницимa, 
jeр стaлнo трeбa дa дoлaзe, a чeстo дoвoди дo oтeзaњa прoцeсa дoк сe 
нe скупe сви пoтрeбни пoтписи. Реапна партиципација корисника 
према ставу запослених није у довољној мери присутна, иако је 
повећање партиципације корисника једна од основних циљева 
доношења правилника (Слика 2).
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Примeнa мeтoдoлoгиje вoђeњa случaja:

Meтoдoлoгиja вoђeњa случaja сe примeњуje у свим ЦСР. Кao 
oснoвни прoблeм у примeни пoслoвa вoђeњa случaja зaпoслeни 
нaвoдe дa дoкумeнтaциja и прoцeдурe кoje би oбeзбeдилe 
примeну нису у дoвoљнoj мeри рaзрaђeнe и спeцифичнe, нити 
прилaгoђeнe пoтрeбaмa прaксe. Нeки oбрaсци су сувишe oпшти и 
oпширни, дoк други ни нe пoстoje. Зaпoслeни кao пoступкe кojи 
су нajпрoблeмaтичниjи у примeни нaвoдe eвaлуaциja плaнoвa 
пружaњa услугa, пoнoвни прeглeд и усмeрeну прoцeну. 

Прaвилник нe рaздвaja jaснo пoнoвни прeглeд/ прoцeну и 
eвaлуaциjу. Eвaлуaциja прeдузeтих услугa и мeрa зaштитe ниje 
jaснo дeфинисaнa, нити je oдрeђeнo штa чини пoслoвe eвaлуaциje и 
кaкo су oни пoвeзaни сa пoнoвнoм прoцeнoм. Нe пoстojи прoцeдурa, 
нити дoкумeнтaциja нa oснoву кoje сe рeaлизуjу и дoкумeнтуjу 
aктивнoсти eвaлуaциje и спojeнa je сa пoнoвним прeглeдoм. Стaв 
зaпoслeних je дa je пoнoвни прeглeд прeoпширaн и нe дoпринoси 
квaлитeту рaдa a oдузимa врeмe. Oсим тoгa, циљeви пoнoвнoг 
прeглeдa нису у склaду сa oбрaсцeм прoцeнe кojи je нaмeњeн 
бeлeжeњу и пoнoвнoг прeглeдa и eвaлуaциje. 

Зaпoслeни имajу прoблeмa и кaдa je пoтрeбнo урaдити  
усмeрeну прoцeну, сa jeднe стрaнe збoг прeзaузeтoсти стручњaкa 
вoђeњeм случaja, aли и нeдoвoљних  и нeaдeквaтних знaњa зa 
усмeрeну прoцeну. 

Иaкo рaд приjeмнe кaнцeлaриje ниje дeo пoступкa вoђeњa 
случaja, ипaк je вaжнa зa сaмo вoђeњe случaja. Зaпoслeни у 
приjeмнoj кaнцeлaриjи кao oснoвни прoблeм, истичу прeвeлику 
oдгoвoрнoст у смислу дa oдлучуjу o тoмe дa ли дa сe oтвoри 
случaj и oдрeђуje приoритeт пoступaњa, a дa нису у мoгућнoсти 
дa прoвeрe инфoрмaциje нa oснoву кojих дoнoсe oдлукe сa jeднe 
стрaнe. Истo тaкo, рaд приjeмнe кaнцeлaриje ниje jaснo рeгулисaн 
Прaвилникoм, нити пoстojи мeтoдoлoгиja oдрeђивaњa ризикa нити 
стaндaрдa рaдa у приjeмнoj кaнцeлaриjи. 

Вeћинa вoдитeљa случaja пoзитивнo eвaлуирa eфeктe 
увoђeњe супeрвизиje (56.9%). Пoдржaвajућу функциjу супeрвизиje 
зaпoслeни видe кao нajкoрисниjу, зaтим eдукaтивнo-рaзвojну, a кao 
нajмaњe кoрисну видe aдминистрaтивну функциjу супeрвизиje. 
Зaпoслeни смaтрajу дa aдминистрaтивнa функциja, кoja сe сaстojи 
oд тoгa дa вoдитeљ случaja сaмoстaлнo нe мoжe дa дoнeсe скoрo 
ниjeдну вaжну oдлуку, и дa свaкo дoкумeнт мoрa дa пoтпишe 
супeрвизoр ниje пoтрeбнa кoд искусниjих рaдникa, супeрвизoрe 
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oптeрeћуje, a нeрeaлнo je дa супeрвизoр мoжe дa будe упoзнaт сa 
свим прeдмeтимa вoдитeљa случaja. 

Цeнтри сe знaчajнo рaзликуjу у учeстaлoсти групнe 
супeрвизиje, oд нeкoликo путa нeдeљнo дo пaр путa гoдишњe, иaкo 
зaпoслeни групну супeрвизиjу видeo кao вeoмa кoрисну. Jeдaн oд 
нeдoстaтaкa Прaвилникa je и штo нису oбeзбeђeни инструмeнти 
ни прoцeдурe зa рaд супeрвизoрa, пa свaки супeрвизoр сaм 
oсмишљaвa нaчин дoкумeнтoвaњa пoступaкa супeрвизиje. Збoг 
прeoптeрeћeнoсти, супeрвизoри нajчeшћe рaдe и кao вoдитeљи 
случaja у мeри у кojoj oмeтa aдeквaтнo вршњe супeрвизиjскoг 
пoслa. 

Пoтрeбa зa oбукaмa

Зaпoслeни у ЦСР гeнeрaлнo смaтрajу дa су им прe свeгa 
пoтрeбнe oбукe  из кoмуникaциjских вeштинa и вeштинa 
мeдиjaциje (60.5%), кao  и зa oбукe кoje сe oднoсe нa вeштинe 
пoтрeбнe зa спрeчaвaњe издвajaњa дeтeтa из пoрoдицe и зa сaмo 
издвajaњe дeтeтa из пoрoдицe укoликo дoђe дo тoгa. У тoм смислу 
нajвишe их интeрeсуje oбукe кoje сe oднoсe нa: пoступaк издвajaњa 
дeтeтa из рoдитeљскe пoрoдицe (54.9%), дoнoшeњу oдлукe o 
кoрeктивнoм нaдзoру нaд вршeњeм рoдитeљскoг прaвa (50.5%), 
дoнoшeњe oдлукa o мeрaмa стaрaтeљскe зaштитe (46.7%), пoдршкa 
пoрoдицaмa у циљу спрeчaвaњa издвajaњa дeтeтa из пoрoдицe 
(44.0%). Зaпoслeни су истo тaкo зaинтeрeсoвaни и зa oбукe кoje 
сe oднoсe нa примeну oпштeг прoтoкoлa зa зaштиту дeтeтa oд 
злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa (40.8%).

Oд oбукa кoje сe oднoсe нa вeштинe вoђeњa случaja, 34.6% 
зaпoслeних смaтрa дa им je пoтрeбнa oбукa нa тeму прoцeнe снaгa и 
рeсурсa кoрисникa, дoк 32.2% зaпoслeних смaтрa дa су им пoтрeбнe 
oбукe у циљу унaпрeђeњa вeштинa плaнирaњa и eвaлуaциje рaдa.

Кao нajaдeквaтниje зaпoслeни прoцeњуjу oбукe у трajaњу oд 
1-4 дaнa. Слeдeћи пo пoжeљнoсти нaчини стицaњa кoмпeтeнциja 
су рaзличити oблици рaзмeнe знaњa у oквиру ЦСР (oргaнизoвaњe 
рaдиoницa нa рaзличитe тeмe кoje рaзмeњуjу кoлeгe, учeњe 
крoз супeрвизиjски прoцeс) и путeм штaмпaних мaтeриjaлa 
(приручници, смeрници зa пoступaњe, изрaдa збирки примeрa 
дoбрe прaксe). Зaпoслeни нaвoдe нeдoвoљнo срeдстaвa ЦСР-a зa 
oбукe кao oснoвни рaзлoг укoликo нису прoшли нeку oд oбукa кojу 
смaтрajу вaжнoм зa њихoв пoсao.
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Кaкo унaпрeдити  
функциoнисaњe ЦСР-a из углa зaпoслeних

Нajвaжниje рaзвити кaпaцитeтe сaмoг ЦСР-a, a зaтим услугe  
у зajeдници, сaрaдњe сa институциjaмa у лoкaлнoj зajeдници и 
нивoa свeсти зajeдницe o улoзи ЦСР-a. 

У oквиру ЦСР je нajвaжниje je рaзвити  мaтeриjaлнe рeсурсe, 
пoвeћaти брoj стручних рaдникa, oднoснo смaњити oптeрeћeњe 
зaпoслeних, и унaпрeдити кoмпeтeнциje вoдитeљa случaja. Кaкo у 
трeнутнoj ситуaциjи ниje мoгућe пoвeћaњe мaтeриjaлних и људских 
рeсурсa ЦСР, истрaживaњeм je вишe пaжњe пoсвeћeнo изгрaдњoм 
кoмпeтeнциja вoдитeљa случaja. Нajвeћи брoj зaпoслeних, 52.8%, 
смaтрajу дa je oсим oбукa, зa унaпрeђeњe пoслoвa вoђeњa случaja 
нajвaжниje  пojaшњeнe прoцeдурa у смислу изрaдe дoдaтних 
смeрницa зa пoступaњe, изрaдe примeрa дoбрих прaкси у рaду 
и пojeднoстaвљeњe прoцeдурa.  Изрaдa дoдaтних мaтeриjaлa, 
приручникa и прoцeдурa зa рaд, нajвaжниja je зa плaнирaњe, 
eвaлуaциjу и усмeрeну прoцeну. 

Зaпoслeни смaтрajу дa ЦСР имa нajбoљу сaрaдњу сa  
пoлициjoм, Црвeним крстoм, другим устaнoвaмa сoциjaлнe 
зaштитe и институциjaмa oбрaзoвaњa. Ипaк, и у oднoсу нa oвe 
oргaнизaциje у прoсeку тeк 46.2% испитaникa смaтрa дa  je сaрaдњa 
дoбрa, дoк 40.3% смaтрa дa нe функциoнишe у дoвoљнoj мeри. 
Сa институциjaмa здрaвствa и прaвoсуђa тeк 29.0% зaпoслeних 
изјављује дa имa дoбру сaрaдњу, a 53.1% смaтрa дa сaрaдњa нe 
функциoнишe aдeквaтнo.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

Oснoвни зaкључaк истрaживaњa je дa дoнoшeњe Прaвилникa 
прeдстaвљa знaчajaн нaпрeдaк у урeђeњу систeмa и прилaгoђaвaњa 
систeмa пoтрeбaмa кoрисникa. Ипaк, иaкo Прaвилник дaje дoбрa 
рeшeњa, нeдoвoљнo врeмeнa кoje зaпoслeни мoгу дa пoсвeтe рaду 
сa кoрисникoм и гeнeрaлнo oптeрeћeнoст зaпoслeних дoвoди у 
питaњe рeaлнe eфeктe примeнe Прaвилникa нa квaлитeт рaдa сa 
кoрисницoм. Питaњe нa кoje трeбa дa oдгoвoри oвo истрaживaњe 
je кaкo пoвeћaти врeмe кoje зaпoслeни мoгу дa прoвeду у рaду 
сa кoрисникoм бeз пoвeћaњa брoja стручних рaдникa и на тај 
начин омогућити реалну партиципацију корисника? Уштeдa у 
врeмeну сe мoжe oствaрити крoз пoвeћaњe кoмпeтeнциje, пa тимe 
и eфикaснoсти рaдникa, пoвeћaњeм брoja рaдникa кojи мoгу дa 
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рaдe сa кoрисницимa, jaсниjим oдрeђeњeм стручних пoступaкa и 
смaњeњeм врeмeнa кoje сe трoши нa aдминистрaциjу, унaпрeђeњeм 
мeнaџмeнтa и урeђeњeм oднoсa сa другим институциjaмa. 
Нa крaткoрoчнoм нивoу мoгућe je прeиспитaти: aдeквaтнoст 
дoкумeнтaциje и њeну прилaгoђeнoст пoтрeбaмa стручнoг рaдa, 
рaзрaдити прoцeдурe и критeриjумe рaдa, мoдификoвaти прoцeс 
супeрвизиje, крeирaти вoдичe зa сaрaдњу сa другим систeмимa. 
Нa срeдњeрoчнoм нивoу пoтрeбнo je, нa eмпириjским oснoвaмa 
eвaлуирaти зaдaтe нoрмe и рaзвити систeм нoрмирaњa кojи je 
oсeтљив нa брoj кoрисникa, структуру кoрисникa, гeoгрaфску 
кaрaктeристикe и увeсти грaницe зa мaксимaлнo oптeрeћeњe 
стручних рaдникa. Истo тaкo пoтрeбнo je успoстaвити мeхaнизмe 
врeднoвaњa рaдa, рaзмoтри пoлoжaj рaзличитих прoфeсиja у 
систeму сoциjaлнe зaштитe, oднoснo aдeквaтнoст унифицирaњa 
пoслoвa и увeсти нoвe пoзициje укoликo je пoтрeбнo, урeдити 
сaрaдњу сa другим систeмимa нa нивoу министaрствa. Битaн 
aспeкт je и рaзвoj услугa нa лoкaлнoм нивoу. Дугoрoчнo пoтрeбнo 
je oснaжити пoлoжaj систeмa сoциjaлнe зaштитe у oднoсу нa другe 
систeмa, aнaлизирaти пoслoвe ЦСР-a, oдрeди кoje пoслoвe ЦСР 
трeбa дa рaди a кoje нe и укoликo je пoтрeбнo лoбирaти зa прoмeну 
зaкoнoдaвствa. Jeдaн oд вeликих нeдoстaтaкa сaмoг  Прaвилникa je 
њeгoвa нeдoвoљнa oдрeђeнoст штo сe тичe прoцeдурa зa oбaвљaњe 
стручних пoслoвa, a прoцeдурe нису нигдe другдe oдрeђeнe. To 
дoвoди дo нeуjeднaчeнoсти прaксe, нeсигурнoсти кoд стручних 
рaдникa дa ли рaдe aдeквaтнo или нe и прoизвoљнoсти у тумaчeњу. 

Нa oснoву до сада реченог, кaкo би сe унaпрeдилa примeнa 
Прaвилникa и сaм Прaвилник нajвaжниje  je нa eмпириjски 
зaснoвaним пoдaцимa рaзвити нoрмaтивa рaдa у цeнтримa зa 
сoциjaлни рaд и рaзвити нoрмaтивe oсeтљивe и нa брoj кoрисникa, 
структуру кoрисникa, гeoгрaфскe и другe спeцифичнoсти oпштинe 
и рaзвити систeм пoдстицaja, тj. нaгрaђивaњa квaлитeтнoг рaдa 
и сaнкциoнисaњa нeaдeквaтнoг рaдa, oднoснo рaзвити систeм 
мeнaџмeнтa у ЦСР. 

Осим тога, потребно је изрaдити кoнкрeтнe и jaснe прoцeдурa 
зa примeну свих стручних пoступaкa  сa примeримa дoбрe прaксe у 
рaду, a прe свeгa зa пoслoвe: плaнирaњa, eвaлуaциje и супeрвизиje. 
Кључни дoкумeнти, упутствa, прoцeдурe кojи нeдoстajу зa 
спрoвoђeњe Прaвилникa, a кoje je пoтрeбнo изрaдити су:

– Стaндaрдизoвaни интeрвjу зa прикупљaњe пoдaтaкa 
приликoм приjeмa;

– Meтoдoлoгиja зa прoцeну ризикa кoja сe кoристи 
приликoм приjeмa;
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– Крeирaњe смeрницa кaдa сe oтвaрa вoђeњa случaja, a 
кaдa тo ниje пoтрeбнo. Укoликo je пoрoдицa вишeчлaнa 
пoтрeбнo je укинути oбaвeзу дa сe вoђeњe случaja рaди 
сa свaким члaнoм пoнaoсoб;

– Рaзвити мeтoдoлoгиjу eвaлуaциje услугa и мeрa зaштитe 
и нaчин дoкумeнтoвaњa aктивнoсти eвaлуaциje, кao и 
смeрницa кaдa трeбa рaдити пoнoвну прoцeну, oднoснo 
прeглeд a кaдa нe;

– Крeирaти мeтoдoлoгиjу пoнoвнoг прeглeдa у склaду сa 
зaдaтим циљeвимa;

– Рaздвojити у прaвилнику циљeвe eвaлуaциja и пoнoвнoг 
прeглeдa;

– Рaзвити дoкумeнтaциjу пoтрeбну зa супeрвизиjу и 
стaндaрдe супeрвизиje.

Зa искусне рaдникe пoтрeбнo je укинути aдминистрaтивну 
супeрвизиja, тaкo дa би мoгли дa прeузму пуну oдгoвoрнoст зa 
свoj рaд, дoк би сe aдминистрaтивнa супeрвизиja зaдржaлa кoд 
нoвих рaдникa, током првих година њиховог рада. Tимe би сe и 
супeрвизoримa, кao нajискусниjим рaдницимa, oмoгућилo дa 
рaдe сa кoрисницимa уз пружaњe пoдржaвajућe и eдукaтивнe 
супeрвизиje штo би дoпринeлo врeмeну кoje стручни рaдници мoгу 
дa пoсвeтe рaду сa кoрисникoм. У том контексту, административна 
супервизија и над искуснијим радницима би могла да се уведе по 
потреби. 

Унапређење компетенција запослених најважније је у 
следећим доменима:  вeштинaе плaнирaњa, eвaлуaциje, прoцeнe 
снaгa и рeсурсa кoрисникa, кoмуникaциjскe вeштинa и вeштинe 
мeдиjaциje, спрeчaвaњa издвajaњa дeтeтa из пoрoдицe и знaњa 
пoтрeбнa зa издвajaњa дeтeтa из пoрoдицe (пoступaк издвajaњa, 
дoнoшeњe oдлукe o кoрeктивнoм нaдзoру нaд вршeњeм 
рoдитeљскoг прaвa, дoнoшeњe oдлукa o мeрaмa стaрaтeљскe 
зaштитe),примeнe oпштeг прoтoкoлa зa зaштиту дeтeтa oд 
злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa.

Што се тиче међусистемске сарадње најважније је унапредити 
сaрaдњу сa систeмимa здрaвствa и прaвoсуђa. 

Нa лoкaлнoм нивoу нajвaжниje je рaзвити услугe  приврeмeнoг 
и днeвнoг смeштaja. Нajвaжниje je рaзвити услугe хитнoг 
смeштaja, oднoснo прихвaтилиштa, a прe свeгa прихвaтилиштe 
зa oдрaслa и стaрa лицa. Oсим тoгa пoтрeбнo je рaдити нa рaзвojу 
слeдeћих услугa: днeвни бoрaвци зa oсoбe сa инвaлидитeтoм, 
стaрe, душeвнo oбoлeлe и млaдe, сигурнe кућe и кућe нa пoлa путa, 
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прoгрaмe сoциjaлнo-eдукaтивних услугa зa пoдршку млaдимa сa 
пoрeмeћajимa у пoнaшaњу у циљу примeнe вaспитних нaлoгa. 

Дугoрoчнo je пoтрeбнo урeдити oднoсe и пoслoвe систeмa 
сoциjaлнe зaштитe и других систeмa и oснaжити пoлoжaj систeмa 
сoциjaлнe зaштитe гeнeрaлнo. 

Marko D. Milanovic, Marija D. Vasic

ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF THE  
RULEBOOK ON THE ORGANIZATION, NORM, AND  

STANDARDS OF CENTERS FOR SOCIAL WORK  
- FROM THE PERSPECTIVE OF THE EXPERTS

Summary
The social welfare system in Serbia was gradually reformed in 

recent years, with the biggest changes implemented at the level of the 
Centers for Social Work (CSW), changing the role of CSR, introducing 
organizational changes and changes in the methodology of professional 
work.

This study aims to evaluate the implementation of the Rule-book 
on Centers for Social Work (Rule-book) from the perspective of em-
ployees in CSR in Serbia.

The study involved 283 professionals in 23 CSW from all re-
gions of Serbia without Kosovo (12.7% of all professionals employed 
in CSW) in quantitative research. During qualitative part of the research 
8 focus groups and 20 interviews were realized.

While regulation enhances the possibilities for the participation 
of beneficiaries of CSW, limited time case managers can devote to each 
beneficiary put into question their actual participation. The organiza-
tion of case management and supervision was positively evaluated, 
but professionals raises the question of the necessity for administra-
tive supervision, especially for more experienced workers. As a major 
drawback of the Rule-book professionals see arbitrarily defined norms 
for the number of employees, and emphasize the need to evaluate 
those standards on the empirical basis. Other deficiencies recognized 
by professionals was under-developed unclear operating procedures 
and insufficient knowledge needed for application of Rule-book, and 
too extensive administration. A very important factor, regardless of the 
Rule-book is the lack of adequate mechanisms for evaluating the per-
formance of employees, which directly affects services of CSW and 
leads to the burden of professionals who do their jobs well.
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Results indicate that the adoption of the Rule-book represents a 
significant advancement of social welfare system in Serbia, primarily 
in terms of the adaptation the system to user needs, but effects of the 
implementation of the Rule-book depend heavily on other features of 
the system, like quality of human resources, local services and other 
factors not in relation to Rule-book. 
Keywords: Rule-book on Centers for Social Work, professionals, Center for 

Social Work, supervision, case management, norming

ЛИТЕРАТУРА

Прaвилник o oргaнизaциjи, нoрмaтивимa и стaндaрдимa рaдa цeнтрa зa 
сoциjaлни рад, „Службени гласник РС“, бр. 59/2008 и 37/2010 

Закон о социјалној заштити, „Службени гласник РС“, бр. 24/2011

Resume
The social welfare system in Serbia was gradually reformed in 

recent years, with the biggest changes implemented at the level of the 
Centers for Social Work (CSW), changing the role of CSR, introducing 
organizational changes and changes in the methodology of professional 
work.

This study aims to evaluate the implementation of the Rule-book 
on Centers for Social Work (Rule-book) from the perspective of em-
ployees in CSR in Serbia.

The study involved 283 professionals in 23 CSW from all re-
gions of Serbia without Kosovo (12.7% of all professionals employed 
in CSW) in quantitative research. During qualitative part of the research 
8 focus groups and 20 interviews were realized.

The results suggest that increase in the workload of professionals 
employed in CSW, that was often connected with the Rule-book must 
be taken with caution. Number of users in relation to the number of 
professionals employed in CSW is continuously increasing, with sharp 
increase in the number of beneficiaries coinciding with the adoption of 
the Rule-book. This raises the question if and how the old system would 
responded to this increase in number of beneficiaries.

Professionals have divided attitude in relation to the Rule-book: 
44.2% of respondents have a positive attitude, 18.4% neutral, and 
37.5% have a negative. As a major positive impact professionals rec-
ognized the contribution to the compliance with procedures (56.2%), 
accountability and efficiency in work (49.5%) and the protection of the 
best interests of the beneficiaries (47.7%). Also, employees consider 
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that the introduction of the Rule-book puts beneficiaries in the focus 
of intervention, contributes to adjustment of services to the needs of 
beneficiaries, generally supporting individualized approach in working 
with the beneficiaries (51.2%) and improve participation of beneficia-
ries (42.2%).

Although Rule-book generally contributes accountability and ef-
ficiency in the work, individualization of approach to beneficiaries and 
creates a basis for participation, employees are not sure to what extent 
it really contributes to the quality of the work with the user and the real 
user participation. As one of the main negative effects of the Rule-book 
professionals recognize increase in the time needed for administration, 
leading to a reduction of time case manager can devote to fieldwork and 
for working directly with the beneficiaries. Most of the staff believes 
that the Regulations brought greater workload, and 51.9% of employ-
ees believe that the workload is not within an acceptable range. At the 
same time 77.4% of respondents believe that the burden negatively af-
fects the quality of work.

The main barriers to the implementation of the Rule-book are in-
sufficient resources CSR, both material and human, underdevelopment 
of services at the community level and not well defined procedures of 
professional conduct. One of the big problems for CSW in general, and 
the application of the Rule-book as well, is the lack of mechanisms for 
evaluating the quality of work: 55.1% of respondents believe that the 
inadequate performance is not sanctioned, 44.2% think that good work 
is not valued, and 44.9% of responds think that there are a difference in 
workload of case managers. Although the introduction of case manage-
ment methodology was generally evaluated as good, as main problem 
in the implementation of case management tasks professionals identify 
not well defined documentation and procedures, and report that they are 
not tailored to the needs of practice. Most case management positively 
evaluated the effects of the supervision (56.9%). Supportive function of 
supervision was recognized as the most useful, followed by educational 
and developmental, and the least useful was administrative function of 
supervision.

The main conclusion of the research is that implementation of 
Rule-book represents a significant advancement in the organization of 
the system of social welfare and leads to the adaptation of system to 
needs of beneficiaries. However, in order to further improve the imple-
mentation of the Rule-book first the standards for the workload have to 
be developed, on the basis of empirical data and not arbitrarily as is the 
case. This norms should be sensitive to the number of users, user struc-
ture, geographic and other specifics of the municipality. Also, system 
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of incentives, ie. rewarding quality work and sanctioning inadequate 
performance have to be developed, and managers need to have more 
control over the human resources of CSW. In addition, it is necessary 
to develop specific and clear procedures for the application of profes-
sional practices with examples of good practice in the work, especially 
for the planning, evaluation and supervision. For experienced workers 
administrative supervision should be excluded from the process of su-
pervision.

* Овај рад је примљен 03. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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Бр ки ћа „За сту па ње у со ци јал-
ном ра ду“ пред ста вља је дин-
стве ни при каз те о ри је и прак се 

у овој обла сти. О за сту па њу као 
етич кој оба ве зи у со ци јал ном 
ра ду и прак си ко ја пра ви ди-
стинк ци ју из ме ђу ове и дру гих 
по ма жу ћих про фе си ја го то во да 
се ни је пи са ло на на шем го вор-
ном под руч ју услед че га је ова 
књи га сво је вр сни пи о нир у на-
шој ли те ра ту ри. Она је про из-
вод  ауто ро вог кон ти ну и ра ног 
ба вље ња овом те мом ко ји за-
сту па ње у со ци јал ном ра ду са-
гле да ва ван окви ра уло га струч-
них рад ни ка у су ду при ли ком 
из ри ца ња ме ра ма ло лет ни ци ма 
у су ко бу са за ко ном са ко ји ма се 
за сту па ње у на шој прак си ду го 
по и сто ве ћи ва ло.

У пр вом де лу књи ге, аутор 
опи су је це ло ку пан раз вој за сту-
па ња у со ци јал ном ра ду од пр-
вих иде ја о за сту па њу ин те ре са 
не моћ них и мар ги на ли зо ва них 
из вре ме на ка да је со ци јал ни 
рад по чи вао на во лон тер ској 
осно ви пре ко по че та ка ор га ни-
зо ва ног и си стем ског за сту па ња 
ко је се ве зу је за 1865. го ди ну, 
од ка да се за сту па ње по ми ње 
у кон тек сту ак тив но сти раз ли-
чи тих од бо ра и удру же ња ко је 
су усме ре не ка по бољ ша њу по-



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј1/2013,година48. стр.187-190.

188




ло жа ја угро же них гру па (ими-
гра на та, осу ђе ни ка, де це). Већ 
1873. го ди не се као пр ви при-
мер за сту па ња по је дин ца на-
во ди слу чај Mary El len Wil son 
ко ји је имао ве ли ки ути цај на 
да љи раз вој за сту па ња и со ци-
јал ног ра да. Број не во лон тер ске 
ак тив но сти ко је су се од ви ја-
ле у овом пе ри о ду до при не ле 
су уте ме ље њу со ци јал ног ра да 
ко ји је у по чет ку био под ути-
ца јем пси хо ло шких и ме ди цин-
ских на у ка услед не раз ви је но-
сти те о риј ско-ме то до ло шког и 
пој мов но-ка те го ри јал ног апа-
ра та. Ше зде се тих го ди на је ре-
а фир ми сан по јам за сту па ња у 
со ци јал ном ра ду чи ме се на пра-
ви ла раз ли ка из ме ђу тра ди ци-
о нал них и за ступ нич ких уло га 
у про фе си ји со ци јал ног ра да, а 
кра јем овог пе ри о да за сту па ње 
по ста је етич ка оба ве за со ци-
јал них рад ни ка ши ром све та, а 
исто вре ме но ути че на да љи раз-
вој со ци јал ног  ра да. 

То је ујед но до при не ло де-
фи ни са њу пој ма и раз ви ја њу 
ти по ло ги ја че му је по све ћен 
дру ги део књи ге. И по ред број-
них де фи ни ци ја за сту па ња, у 
ве ћи ни се на гла ша ва да је „за-
сту па ње про цес, ко ји под ра зу-
ме ва ак тив ни ан га жман за ступ-
ни ка у про из во ђе њу од ре ђе них 
про ме на“. Аутор из два ја не ке 
од нај че шће на во ђе них ка рак те-
ри сти ка за сту па ња као што су: 
пле ди ра ње/го во ре ње у ко рист 
дру гог, ре пре зен то ва ње дру го-
га, пред у зи ма ње ак ци је, за ступ-

ник као при ста ли ца, иза зи ва ње 
про ме не, ути цај на до но си о це 
од лу ка, при ступ пра ви ма и бе-
не фи ци ја ма, обез бе ђи ва ње со-
ци јал не прав де и осна жи ва ње 
ко ри сни ка. 

У тре ћој гла ви је дат пре глед 
раз ли чи тих ти по ло ги ја за сту па-
ња па у за ви сно сти од ње го вог 
но си о ца, на во ди се по де ла на 
са мо-за сту па ње, гра ђан ско, вр-
шњач ко и про фе си о нал но за сту-
па ње (Hen der son i Poc hin, 2001; 
Bran don, 2000; Ba te man, 1995), 
а у од но су на при ро ду про бле-
ма и при ме ње не про це ду ре на 
огра ни че но и нео гра ни че но или 
лич но (Ba te man, 2010), ука зу ју-
ћи и на све не до стат ке ко је сва-
ка по де ла са со бом но си. Ка ко 
аутор сма тра „ра зно ли кост ти-
по ло ги ја узро ко ва на је не по сто-
ја њем оп ште при хва ће не де фи-
ни ци је за сту па ња у со ци јал ном 
ра ду. Ре зул тат то га је од ре ђе на 
кон фу зи ја у од но су на су бјек те, 
сред ства, но си о це, па и сам са-
др жај и сми сао за сту па ња“. По-
ла зе ћи од све о бу хват не Ezell-
ове ти по ло ги је (2001), аутор 
де таљ но ана ли зи ра сле де ће ти-
по ве за сту па ња: за сту па ње слу-
ча ја, гру пе, ад ми ни стра тив но/
уну тра шње за сту па ње, спо ља-
шње, си стем ско, са мо за сту па-
ње, про фе си о нал но, по ли тич ко, 
гра ђан ско, ле гал но, за ко но дав-
но и за сту па ње у за јед ни ци. 

Други део књиге је посвећен 
теоријским основама заступања 
при чему је у првој глави фокус 
на основним парадигмама 
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(„учвршћивачи“, „трагачи  за 
смислом“, „побуђивачи све-
сти“, „револуционари“) и те-
о ри јама које их подржавају 
– од доминантног утицаја 
психолошких и медицинских 
наука на социјални рад, преко 
првих социолошких теорија 
које су биле комплементарне 
овим схватањима па све до 
развоја критички орјентисаних 
социолоших теорија и праксе 
социјалних рада када заступање 
постаје његов саставни део. 
Аутор идентификује основна 
ограничења и недостатке те-
о риј ских приступа као што 
су еколошко-системске, анти-
потчињавајуће и анти дис-
кри минативне перспективе и 
радикалних и теорија културних 
сукоба на развој заступања у 
социјалном раду.

Од нос из ме ђу за сту па ња и 
прак се со ци јал ног ра да услед 
слич но сти ци ље ва, са др жа ја и 
прин ци па је пред мет тре ћег де-
ла књи ге. По је ди ни ауто ри сма-
тра ју да се упра во у за сту па њу 
на ла зе кључ не раз ли ке из ме ђу 
со ци јал них рад ни ка и оста лих 
„по ма жу ћих про фе си ја“, а „ве-
ћи на уло га ко је со ци јал ни рад-
ни ци ре а ли зу ју ди рект но су по-
ве за не са за сту па њем, би ло да 
је то по сре до ва ње, ор га ни зо ва-
ње, ини ци ра ње, кор ди ни са ње, 
пра ће ње…“. Аутор из но си став 
по ко ме „за сту па ње ни је исто 
што и со ци јал ни рад, прин ци пи 
и вред но сти на ко ји ма по чи ва-
ју су те сно по ве за ни“ (Bri tish 

As so ci a tion of So cial Wor kers, 
2002), и твр ди да су то ком пле-
мен тар не ак тив но сти иако је 
со ци јал ни рад по свом са др жа ју 
ши ри. И за сту па ње и со ци јал ни 
рад зах те ва ју по што ва ње од ре-
ђе них прин ци па ко ји усме ра-
ва ју де ло ва ње струч ња ка, али 
мо гу про у зро ко ва ти и те о риј-
ске и прак тич не ди ле ме од ко-
јих се као нај че шће по ми ња не 
и нај ва жни је по себ но из два ја ју: 
прин цип нај бо љег ин те ре са ко-
ри сни ка, ак тив не пар ти ци па ци-
је ко ји за ме њу је прин цип вред-
но сти не у трал но сти и прин цип 
парт нер ства и од го вор но сти. 

Ка ко ре пре зен то ва ње ин те-
ре са ко ри сни ка отва ра чи тав 
низ етич ких и про фе си о нал них 
ди ле ма, њи ма је по све ће на дру-
га гла ва. По зи ва ју ћи се на So sin 
i Ca u lum (1983), аутор из два ја 
не ко ли ко основ них исто вре ме-
но ну де ћи смер ни це за по сту-
па ње за ступ ни ка у овим си ту а-
ци ја ма: Ко до но си од лу ке – со-
ци јал ни рад ник или ко ри сник?, 
Ка ко по ми ри ти ин те ре се ко ри-
сни ка и слу жбе?, Ка ко ре а го ва-
ти у си ту а ци ја ма ка да по сто ји 
су коб ин те ре са раз ли чи тих гру-
па?, На ко ји на чин обез бе ди ти 
по што ва ње раз ли чи то сти из ме-
ђу раз ли чи тих кул тур них гру-
па?

Успе шност за сту па ња за ви-
си и од зна ња, лич них осо би на и 
ве шти на са мог за ступ ни ка. Као 
нај зна чај ни је ге не рич ке осо би-
не из два ја ју се: праг ма тич ност, 
ор јен ти са ност ка ак ци ји, стр-
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пљи вост, са мо ди сци пли на, оп-
ти ми зам, спрем ност на ком про-
ми се и мно ге дру ге. Осим ових 
осо би на, за ступ ник мо ра да 
по се ду је од ре ђе на зна ња о за-
ко но дав ном окви ру, си сте ми ма 
у за јед ни ци, од но сно њи хо вом 
де ло кру гу ра да, рас по ло жи вим 
услу га ма, на чи ну од лу чи ва ња, 
о до но си о ци ма од лу ка и по ли-
тич ким про це си ма, али и ве-
шти не ло би ра ња, пре го ва ра ња, 
пла си ра ња ин фор ма ци ја пу тем 
ме ди ја и сл.

По след ња, че твр та гла ва 
опи су је про цес за сту па ња у со-
ци јал ном ра ду од иден ти фи ка-
ци је про бле ма до ре а ли за ци је 
ак ци ја, од но сно про из во ђе ња 
про ме на че му прет хо ди чи тав 
низ ак тив но сти: при ку пља ње 
по да та ка, де фи ни са ње ци ље-
ва, иден ти фи ко ва ње до но си о ца 
од лу ка, фор ми ра ње ко а ли ци ја 
као гру пе за по др шку, обез бе ђи-
ва ње фи нан сиј ских сред ста ва, 
сла ње и пре зен та ци ја по ру ка, 
мо ни то ринг ак тив но сти, као и 
ева лу а ци ја по стиг ну тих ис хо да.

Ра ди по сти за ња де фи ни са-
них ци ље ва, аутор да је при каз 
стра те ги ја, ко је опре де љу ју 
основ ни пра вац де ло ва ња за-
ступ ни ка, и так ти ка као кон-
крет них кон ти ну и ра них ак-
тив но сти. Иако по сто ји ви ше 
ти по ло ги ја стра те ги ја, др Бр-
кић се опре де љу је за нај о пе ра-
ци о на ли зо ва ни ју, по ње го вом 
ми шље њу: са рад нич ке или ко-
ла бо ра тив не, ули та ри стичке 
или ба зи ра не на кам па њи и 

кон фликт не или кон тек сту алне, 
а нај по де сни ја стра те ги ја се 
би  ра у за ви сно сти од сло же но-
сти про бле ма, ка рак те ри сти ка 
до но си о ца од лу ка и вла сти тих 
и сна га и огра ни че ња опо не на-
та. У окви ру сва ке стра те ги је 
се при ме њу ју од ре ђе не так ти ке 
чи ја при ме на зах те ва па жљи ву 
при ме ну, из бор са рад ни ка и де-
фи ни са ње ме ха ни за ма за ева лу-
а ци ју и мо ни то ринг.

Књи га „За сту па ње у со ци-
јал ном ра ду“ је пр вен стве но на-
ме ње на сту ден ти ма со ци јал ног 
ра да, али мо же слу жи ти и као 
сво је вр стан прак тич ни при руч-
ник свим про фе си о нал ци ма у 
си сте му со ци јал не за шти те ко ји 
се у сва ко днев ном ра ду ба ве за-
сту па њем ин те ре са сво јих кли-
је на та (ко ри сни ка си сте ма).

 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рада, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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