
Саветовалиште за брак и породицу 
 
КОЈЕ УСЛУГЕ ПРУЖА САВЕТОВАЛИШТЕ? 

 

У циљу унапређења менталног здравља и квалитета живота, саветовалиште за брак и породицу пружа 

грађанима следеће услуге: 

- саветовање и психотерапија за појединца, брачни пар, родитеље и децу и целу породицу;  

- социо-едукативни рад са групама појединаца, супружника, будућих супружника, родитеља, будућих 

родитеља и адолесцената. 

 

КО СУ КОРИСНИЦИ УСЛУГА  САВЕТОВАЛИШТА? 

 

Услуге саветовалишта могу да користе сви грађани, како они који имају личне психолошке и емоционалне 

проблеме, тако и они који желе да унапреде квалитет свога живота. Путем психотерапије и саветовања 

добија се подршка и усмерење како да се успешно именују и реше људске бриге и патња (без обзира да ли су 

оне садашње или потичу из прошлости) и како да се створи више онога што сви желимо у свом животу: 

осећање психолошког благостања у сопственој кожи и души, здрави односи са другима, испуњено слободно 

време са породицом и пријатељима, повећана продуктивност на раду. 

 

НА КОЈИ НАЧИН РАДИ САВЕТОВАЛИШТЕ? 

 

У атмосфери уважавања и поверљивости охрабрује се лични развој клијента, процењује ситуација и проблеми 

са којима се клијент суочава, прави план и временска динамика третмана. Третман је целовит и прилагођен 

сваком појединцу, породици и групи. У терапији се примењује системски породични приступ укључујући 

системске модалитете. Дужина третмана зависи од потребе клијента и врсте проблема.  

 

ПРИНЦИПИ И НОРМЕ РАДА 

 

У саветовалишту се негују следећи етички принципи: поверљивост података, информисани пристанак 

клијента, право на преговарање, заштита приватности, принцип клијентове добробити засноване на 

професионалној процени, спречавање експлоатације клијента, правичност и непристрасност за све клијенте, 

уважавање људских права и достојанства клијента, принцип континуираног професионалног развоја. 

Вредносне норме су: ублажавање личне невоље, туге, бриге и патње, јачање свести и увида код клијента, 

повећање личне ефикасности клијента, уважавање разлика у људском искуству и култури, очување 

интегритета односа терапеут – клијент, унапређење квалитета односа између других људи, унапређење 

квалитета професионалних знања и примене. 

 

НА КОЈИ НАЧИН СЕ ДОБИЈАЈУ УСЛУГЕ У САВЕТОВАЛИШТУ? 

 

Услуге саветовалишта добијају се заказивањем у центру за социјални рад подношењем захтева у пријемној 

канцеларији.  

 

УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ТРОШКОВИМА УСЛУГА 

 

Средства за пружање услуга обезбеђују се у буџету Општине. 

 

 
 


