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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

  

Општи циљ програма је унапређење етичких компетенција стручних радника у 

социјалној заштити у раду са корисницима, у односу са колегама, у односу према 

делатности и друштву. 

 

Посебни циљеви: 

 

• пружање теоријске основу за разумевање етичких питања, етичких стандарда и 

стандарда професионалног понашања у  социјалној заштити; 

• унапређење етичке компетенције;  

• унапређење релевантних знања и вештина прилком доношења етички засноаних 

одлука и разрешавања етичких дилема. 

 

                 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 

Програм  обуке ”ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ” даје 

смернице: о примени етичких принципа у раду са корисницима, у односу на колеге, у 

односу на делатност и друштво,  o препознавању корупције, уочавању и разрешавању 

етичких дилема, преиспитивању етичности донетих одлука. Неопходна је 

сензибилизација стручних радника за препознавање етичких дилема и оснаживање за 

етичко деловање.  
 

Први блок:  

Упознавање са учесницима програма и са темама програма  (15 мин) 
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Теоријска и практична заснованост програма обуке: Упознавање са нормативном 

етиком, као и концепцијским основама практичне етике (деонтологије, утилитаризма, 

консеквенцијализма, етике врлине. Фокусирање на предности и недостатке 

деонтолошке етике, с једне стране и утилитаризма с друге стране, кроз навођење 

примера и дискусију са учесницима о особеностима једног и другог приступа, њиховим 

предностима и органичењима у различитим контекстима. Сумирање увида и закључака 

о неопходности когнитивног инвестирања у етичким питањима и приликом коришћења 

теоријскихконцепата при њиховој практичној примени. (75 мин) 

 

Трајање првог блока: 90 мин. 

Начин реализације: Интерактивна презентација, вођена дискусија ситуација 

представљених у примерима.  

    

Други блок:  

Разумевање етике и вредности у социјалном раду: Иако се етичка правила појединих 

помажућих професија међусобно разликују, заснивају се на сасвим одређеним 

вредностима. Вредности се односе на основне етичке принципие који омогућавају 

одговорно и делотворно задовољавање потреба појединаца, уз очувањ психичког и 

физичког интегритета и помагача и клијената. На овим основама учесницима се 

представљају базичне вредности социјалне заптите и њихова инкорпорираност у Етички 

кодекс у социјалној заштити. Представљање основа етике правде и етике неге - уз 

коришћење мисаоног експеримента и вежби.  

 

Трајање другог блока: 90 мин. 

Начин реализације: Интерактивна презентација, вођена дискусија у оквиру мисаоног 

експеримента, вежба за разумевање личних, професионалних, организационих  

вредности и опреационализације вредности у понашање. Важба о утицају коруптивног 

понашања на етику и утицају моделаовања понашања према руководиоцу. 

 

Трећи блок: 

Унапређење етичких компетенција и приступа у разрешавању етичких дилема: 

Увођење у тему представљањем основа етичког поступања, представљање разлике 

између етичког искушења и етичке дилеме; упознавање са парадигмама етичких дилема, 

представљање метода за разрешавање етичких дилема. Вежба за разрешавање етичких 

дилема кроз упапред припремљен пример. 

 

Трајање трећег блока: 90 мин. 

Начин реализације: Интерактивна презентација, вежба и вођена дискусија поводом 

примера из праксе. 

 

           



 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Компетенције које програм развија су : 

 

- знања о етици, вредностима и примени етике у стручном раду у социјалној 

заштити; 

-  вештине: препознавања етичких дилема, доношење одлука поштовањем 

етичких принципа и провером етичности донетих одлука;  

- знања о фазама моралног развоја и фазама моралног просуђивања и одлучивања 

- развија моралну сензитивност, моралну свесност, морално разумевање и 

моралну рефлексију; 

- оснаживање за примену етичких принципа у  односу са колегама,  делатности и 

друштву;  

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Циљна група програма обуке су професионалци у систему социјалне заштите – 

водитељи случаја, стручни радници, супервизори и руководиоци.  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 

 

 Развој општих компетенција у социјалној заштити.  

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

  

Крајњи корисници су корисници услуга у центру за социјални рад и установама за 

смештај корисника. 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Висока стручна спрема и запосленост у систему социјалне заштите. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

 

1/ 7 сати 


