
На основу члана 11. и 67. Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности Града
Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број 12/2011), те чл. 58. став 1. и чл. 112.
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008), Градоначелник града
Сомбора доноси

Правилник о нормативима и стандардима за
обављање услуге брачног и породичног

саветовалишта и критеријума и мерилима за
утврђивање права на услуге брачног и

породичног саветовалишта

Правилник је објављен у "Службеном листу града
Сомбора", бр. 3/2012 од 20.2.2012. године.

Члан 1.

Овим Правилником уређују се нормативи и стандарди за обављање делатности Брачног
и породичног саветовалишта и критеријуми и мерила за утврђивање права на услуге
брачног и породичног саветовалишта.

Члан 2.

Сви грађани са територије града Сомбора имају право на услуге Брачног и породичног
саветовалишта (у даљем тексту: Саветовалиште) у коме се реализују психолошко-педагошке,
социјалне и правне услуге, а на основу исказане личне потребе, препорука стручних
радника Центра и надлежних институција.

Члан 3.

Услуге Саветовалишта пружају се непосредно у Центру за социјални рад у Сомбору у
оквиру организационе јединице Служба локалних услуга, и усмерене су на:

-  пружање помоћи породици да на одговарајући начин реши своје проблеме у оквиру
система социјалне заштите;

- повезивање породице са другим системима помоћи и заштита њихових интереса;

- развијање ефикаснијих и хуманијих активности свих система помоћи,



- иницирање и обликовање нових стручних доктрина на подручју социјалног,
психолошког и педагошког рада;

- развијање одговарајућих личних капацитета у циљу успостављања функционалног
брачног и породичног живота;

-  помоћ у суочавању са животним захтевима ради обликовања реалних очекивања и
постављања циљева, преузимања активне одговорности у вези са одлучивањем о себи и
свом даљем животу.

Члан 4.

Саветовалиште поред услуга наведених у члану 3. спроводи и:

- саветодавни рад са појединцима, партнерима или породицама у циљу разрешења
интра-персоналних и интер-персоналних проблема;

- терапијски рад са појединцима, партнерима или породицама у циљу разрешења интра-
персоналних и интер-персоналних проблема;

-  превентивни саветодавни рад са породицама у којима партнери желе да побољшају
своје родитељско функционисање или се адекватно припреме за родитељство;

-  пружа услуге саветодавно терапијског рада брачним паровима у поступку развода,  у
току и након развода;

- пружа услуге саветодавно-терапијског рада са симптоматским понашањем детета
(асоцијално понашање, преступништво, болести зависности, душевне болести, развојне
кризе);

- саветодавно-терапијски ради са породицама у којима постоји насиље, инцест,
алкохолизам, душевна болест родитеља;

- учествује у аналитичко истраживачком раду из области рада саветовалишта;

- прати нова научна достигнућа у вези са радом и обезбеђује континуирано стручно
усавршавање;

- при раду користи прописану документацију и води евиденцију о корнисцима-
клијентима на основу Правилника Министарства;

Члан 5.

Информативно деловање Саветовалишта усмерено је на:

-  пружање информација о месту и улози Саветовалишта у систему социјалне заштите,
врсти делатности и услугама које пружа, основним видовима саветодавно-терапијског рада
и проблемима породичног живљења које третира;

- пропагирање превентивних ментално-хигијенских начела породичног живота кроз
различите видове психо-едукативног деловања;

- сензитизација шире стручне јавности и релевантних чинилаца у заједници за проблеме
породица и могуће системске одговоре на њих.

Члан 6.



За организовање и реализовање стручног рада Саветовалиште треба да има:

- два психолога са завршеном едукацијом из породичне системске терапије или
завршеним мастер студијама модул психотерапије;

- подршку других стручних и административних радника из реда запослених у Центру за
социјални рад у Сомбору чије зараде финансира град Сомбор.

Члан 7.

Брачно и породично саветовалиште доноси годишњи план рада који је саставни део
плана рада Центра за социјални рад у Сомбору.

Члан 8.

Средстава за обављање делатности брачног и породичног саветовалишта у складу са
нормативима и стандардима утврђеним овим Правилником, обезбеђују се у буџету Града
Сомбора.

Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу данoм доношења а објавиће се у "Службеном листу града
Сомбора".
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