
НАЗИВ КУРСА:  
ПОЛИТИКЕ СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА 
И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 
У СРБИЈИ И ЕУ: СТАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ    

Кратак опис курса 

Курс „Политике социјалног укључивања и родне равнорпавности“ има за циљ 
да омогући полазницима да стекну знања о две важне области јавних политика 
које не само да представљају специфичне засебне области јавних политика, већ 
и „прожимајуће“ области које треба да буду присутне као хоризонтална тема у 
свим областима јавних полтиика како би се омогућило остваривање једнаких 
могућности и права свих жена и мушкараца, оносно свих друштвених група. 

Циљеви курса су вишеструки. Полазници треба да стекну знања о појмовима, 
кључним фундаменталним теоријама као и примењеним концептима родне рав-
ноправности и сиромаштва и социјалног укључивања. Треба да усвоје знања 
путем којих методологија, индикатора се у Србији и Европској унији прати 
стање у области сиромаштва, социјалне укључености и родне равноправности. 
Користећи дате методологије и званичне изворе података Републичког завода 
за статистику, Еуростат Института за родну равноправност Европске уније, и 
других извора, полазници ће се упознати са стањем родне равноправности и 
социјалног укључивања у Србији и ЕУ. Упознавање и анализа политика родне 
равноправности и социјалног укључивања још је једна важна компонента кур-
са. Поред тога, полазници ће усвојити знања и вештине евалуације јавних 
политика и применити их на конкретне политике родне равноправности и со-
цијалног укључивања. Поред предавања, кратких семинарских презентација, 
практичних вежби уз коришћење емпиријских података, курс подразумева 
и израду испитног рада који ће полазници развијати током похађања курса, 
уз менторску подршку наставника, а који ће представљати евалуацију једне 
јавне политике или анализу стања и политика једног одабраног проблема из 
области сиромаштва, социјалног укључивања или родне равноправности. 



Који су едукативни циљеви програма?
 � Да се полазници упознају са појмовима, концептима и политикама со-

цијалног укључивања и родне равноправности
 � Да стекну знања о упоредним политикама социјалног укључивања и 

родне равноправности у Србији и Европској унији
 � Да се упознају са стањем у различитим областима социјалног укључи-

вања (ризицима од сиромаштва, образовањем, запошљавањем, здрав-
ственом и социјалном заштитом, културном и социјалном партиципа-
цијом) 

 � Да се упознају са стањем родне равноправности у Србији, региону За-
падног Балкана и Европске уније, у погледу низа аспеката: приступа 
имовини, запослености, учешћу у политичком одлучивању, односима и 
подели одговорности у домаћинству.

 � Да стекну знања и вештине евалуације политика социјалног укључи-
вања и родне равноправности.

Која знања ће стећи учесници?
 � Концепти и теорије сиромаштва, социјалне укључености/искључе-

ности, родне равноправности
 � Феминистичке теорије и примењени концепти родне равноправности
 � Методологије и показатељи социјалне укључености и сиромаштва
 � Методологије за праћење родне равноправности у Србији и ЕУ
 � Стање у Србији, региону Западног Балкана и ЕУ у различитим облас-

тима социјалног укључивања и родне равноправности
 � 4. Кључне политике социјалног укључивања и родне равноправнсоти 

у Србији и ЕУ, у контексту различитих режима благостања
 � Методе и поступке евалуације јавних политика у области социјалног 

укључивања и родне равноправности, те налазе о успешностима по-
литика на основу доступних спроведених евалуација.

Реализатори: Марија Бабовић, Јована Обрадовић



Садржај курса 
 � Теорије и примењени концепти сиромаштва и социјалног укључивања
 � Праћење социјалног укључивања: методе, истраживања, званични до-

маћи и међународни статистички извори, упознавање са кључним ба-
зама података Еуростата, Републичког завода за статистику, Светске 
банке, Уједињених нација

 � Родна равноправност у феминистичким теоријама и примењеном 
приступу Европског института за родну равноправност

 � Праћење родне равноправности у сврху информисања политика: 
кључни међународни и домаћи индекси и показатељи

 � Сиромаштво и социјална искљученост у Србијии ЕУ: стање и трендови
 � Проблеми сиромаштва и социјалне искључености у Србији – одаб-

ране теме: рурално сиромаштво, социјална укљученост старијег ста-
новништва, проблеми искључености и сиромаштва ромске популације, 
родни аспекти сиромаштва

 � Родна равноправност у Србији и ЕУ: стање и трендови
 � Проблеми родних неједнакости у Србији – одабране теме: родне 

неједнакости на тржишту рада, у предузетништву, у приступу имови-
ни и ресурсима, неједнакост у подели неплаћеног кућног рада и бриге 
о породици, 

 � Политике социјалног укључивања и смањења сиромаштва у Србији и 
ЕУ 

 � Приказ релевантних политика: социјалне заштите, запошљавања, об-
разовања, социјалног укључивања Рома и Ромкиња, особа са инвали-
дитетом, и др.

 � Политике родне равноправности у Србији и ЕУ 
 � Приказ релевантних политика за родну равноправност: родне равноп-

равности, социјалне заштите, запошљавања, образовања, социјалног 
укључивања Рома и Ромкиња, особа са инвалидитетом, и др.



 � Евалуација политика: циљеви, значај, процес, методе
 � Евалуација политика социјалног укључивања
 � Евалуација политика социјалног укључивања
 � Евалуација политика родне равноправности
 � Евалуација политика родне равноправности
 � Презентовање фаза у испитном пројектном раду: полазници се опре-

дељују за тему и тип рада (анализа за потребе израде конкретне по-
литике или евалуација конкретне политике), на неколико часова при-
казују фазе израде, основне налазе, изазове, решења
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