
СВЕТСКИ ДАН ПОРОДИЦЕ



• 15. мај је Међународни- Светски дан породице

• Установила га је Генерална Скупштина Уједињених 
Нација  20. септембра 1993. године резолуцијом 
47/237 

• Циљ обележавања Светског дана породице је 
афирмација породице и породичних вредности

• Обележавање овог дана пружа јединствену прилику 
да се у читавом свету кроз различите акције подигне 
свест о различитим питањима породице укључујући 
и насиље у породици

• Дан породице је посвећен освешћивању појединца и 
целокупног друштва на важност и значај породице 
као целине и основе за даљи развој



Тема Светског дана породице 2021. године је :

Породице и нове технологје

•

Дигиталне технологије су породицама широм света у продуженој

пандемији COVID-19, омогућиле рад, образовање, комуникацију... 



ДЕФИНИЦИЈА ПОРОДИЦЕ

ПОРОДИЦА је мала друштвена група најближих сродника која се

издвојила после дугог еволуционог кретања друштва из ширег склопа

сродничких заједница ( клан, род, племе, братство).

Заснива се на признатој вези између супружника супротних полова

(брак) чији је циљ рађање, одгајање и социјализација потомства

(порођене или усвојене деце).



ЗНАЧАЈ ПОРОДИЦЕ 

➢ Породица је незамењива  средина у којој се човек формира као 

личност

➢ Значајна је за развој човека, али и читавог друштва 

➢ Породица је посредник је  између друштва и појединца

➢ Неговањем здравих односа у породици стварају се услови за  развој 

здравог друштва 

➢ Обликује и усмерава развој својих чланова током читавог живота

➢ Породица је прва је социјална група којој појединац припада и из које 

у једном тренутку излази да би формирао нову породицу



ПОРОДИЦА ТРЕБА ДА :

• буде стабилна социјална заједница у којој су партнери 
равноправни

• члановима пружи услове за свакодневну егзистенцију 

• омогући сваком њеном члану да пронађе место у 
друштву које му припада 

• буде заснована на љубави поштовању, разумевању и 
поверењу, осећању сигурности- ЗДРАВА ПОРОДИЦА



Глобални трендови који обликују свест појединца, 
али и породицу:

• нове технологије

• демографске промене

• брза урбанизација

• миграциони трендови

• климатске промене



Породични трендови у свету

• Смањује се број чланова породице

• Расте број једнородитељских домаћинстава

• 65%  породица су пордице са децом



Породица у Србији у прошлости
• До Другог светског рата породица је била патријархална породична задруга 

која се састојала од три понекад и више генерација  

• Носилац породичне својине је била задруга

• Старешина задруге се бирао, а жене су имале мање права од мушкараца

• Жене су након рађања мушког детета добијале сигурност у друштву 

• Улога жена се сводила на рађање и подизање деце као и бригу о домаћинству 

• Овакав облик породице је искорењен



Породица у Србији данас 

• Смањује се број вишегенерацијских породица  

• Породице су преоптерећене послом и обавезама, бригом о 

егзистенцији 

• Потребно је унапредити усклађивање рада и родитељства

• Повећава се насиље у породици

• Просечна величина породице се смањује, услед негативних демографских трендова

• Породице самохраних родитеља и породице са троје и више деце су у повећаном ризику од сиромаштва

• По попису становништва 2011. године је 1.476.105 породица са децом (69,4%), од тога је:  

➢ са једним дететом је 51,8%, 

➢ са двоје деце је 40%, 

➢ са троје деце је 6,7%, 

➢ са четворо је 1,1%, 

➢ са петоро и више деце је 0,4%

• Просечна породица у Србији има 1,6 деце 



Како се мењала величина породице на територији Србије

Општине и градови према просечној величини породице, по пописима 1948-2011.(РЗС)



Породице према броју чланова % и просечној величини, по пописима

1948. до 2011.године (РЗС)
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