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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-
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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).
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