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НОВА ИСТРАЖИВАЊА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

П Р О Г Р А М
ТЕМА СКУПА:

Традиционални сусрети социјалних радника на Факултету
политичких наука су прилика су за дружење и разговор о искуствима и
изазовима у области теорије и праксе социјалног рада између
припадника различитих генерација. Ове године се обележавају
јубиларни 40. сусрети социјалних радника, а тема скупа ће бити
„Иновације знања у пракси социјалног рада“.
С авремени трендови у друштву постављају пред
професионалце изазове који захтевају не само познавање теоретских
и практичних знања, већ и спремност за континуирано усавршавање и
иновативност у раду. Ови сусрети ће бити приликa да се разговара о
иновативним програмима обуке ментора и супервизора, као и о
могућностима студената за укључивање у различите пројекте.
Позиви за сусрете су упућени су на адресе институција и
организација у области социјалне заштите, здравства и образовања,
па вас молимо да о сусрету благовремено обавестите своје колеге.
Стручни скуп ће бити пријављен Комори социјалне заштите ради
добијања бодова за учеснике.
***
За појединачне позиве можете се обратити Факултету на
телефон: 011/3092-999.
Контакт особа Јелена Танасијевић
jelena.tanasijevic@fpn.bg.ac.rs
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ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА У
СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

10:00 - 10:45
ОТВАРАЊЕ
ТРАДИЦИОНАЛНОГ СКУПА
Шеф Одељења
за социјалну политику и социјални рад
проф. др Тамара Џамоња Игњатовић
Избор радног председништва
Поздравна реч декана Факултета
проф. др Драгана Симића
Поздравна реч
представника институција и гостију

10:45 - 11:15
Представљање обуке за
менторе практичне обуке
практиканата у области
социјалне политике и социјалног рада
проф. др Јасна Хрнчић и
др Јелена Танасијевић
Искуства из праксе Јелена Мићуновић, социјална радница

11:15 - 11:45
Представљање обуке за
супервизоре
доц. др Јасна Вељковић и
др Анита Бургунд
Искуства из праксе
Мирјана Комненовић

11:45 - 12:15
Учешће студената у
пројектима ФПН-а
Ивана Антонијевић
Искуства студената
током учешћа у
истраживачким пројектима

12:45 - 13:00
Дискусија

13:00
Коктел

