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Назив предмета 
СОЦИЈАЛНИ РАД СА ОСОБАМА ТРЕЋЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ 

Семестар: 5 

Статус предмета: O 

Фонд часова: 3+2 

Број ECTS бодова: 6 

Наставник: Доц. др Љубо Лепир 

Сарадница: мр Андреа Ракановић Радоњић 

Услов за похађање: нема 

Електронска пошта наставника: ljubolepir@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: andrea.rradonjic@gmail.com 

Консултације: уторак и четвртак од 15 до 16 часова 

 

Опис предмета 

Предмет се бави теоријским знањима о процесу старења и проблемима старијих особа и 
њиховим потребама. Такође, предмет је усмјерен на изучавање и савладавање знања и вjештина 
планирања социјалне подршке старијима и задовољавању њихових потреба, било да су сами, у 
породици или се налазе у институцијама за старе. 

 

Очекивани исходи учења 

Студенти ће посједовати основна знања о процесу планирања, организовања и пружању 
непосредих услуга старијим особама у заједници. Студенти ће бити оспособљени да препознају 
специфичности потреба старијих особа; биће сензибилисани за развој специфичне 
комуникације са oсобама старије животне доби, располагаће знањима и вјештинама заступања и 
оснаживања старијих особа и то кроз индивидуални и групни рад са овом популацијом и рад у 
друштвеној заједници примјењујући специфична знања о обобама треће доби у оквирима своје 
базичне професије социјалног рада. 

 

Садржај предмета 

Садржај предмета чине слиједеће тематске цјелине:  
1. Појмовно одређење процеса старења и стања старости; 
2. Научна утемељеност изучавања проблема старења; 
3. Индивидуалне карактеристике старења: биолошко-здравствена одређења; 
4. Психолошке и социјалне промјене код старијих особа; 
5. Демографско старење; 
6. Демографске, социјалне и економске посљедице старења становништва; 
7. Улога породице и породичне солидарности у збрињавању старијих особа; 
8. Улога државе у обезбјеђивању социјалне сигурности старијих особа; 
9. Међународни документи и заштита права старијих особа; 
10. Социјална заштита старијих особа; 
11. Институционално и ванинституционално збрињавање старијих особа; 
12. Планирање социјалне заштите старијих особа; 
13. Дјеловање социјалног радника у процесу збрињавања старијих особа; 
14. Специфичности комуникације са старијим особама; 
15. Занемаривање и насиље над старијим особама; 

 



Начин извођења наставе 

Настава ће се изводити у виду предавања подржаних power-point презентацијама, иницирањем 
дискусија међу студентима, самосталним радовима студената и организовањем посјета 
установама. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Вредновање рада студената ће се проводити: праћењем присуства на настави и вјежбама, 
провођењем два колоквија и одржавањем усменог испита.   
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