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ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСTИ ПСИХОЛОШКОГ САВЕТОВАЛИШТА 

ЗА СТУДЕНТЕ 

 

Ивана Петровић 

Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног центра Ниш 

 

 

 У 2005. години, покренут је пилот пројекат Психолошко саветовалиште за 

студенте Универзитета у Нишу, који је подржан од стране Министарства за 

образовање, науку и технолошки развој Републике Србије. Данас, Психолошко 

саветовалиште за студенте ради под окриљем Студентског културног центра из Ниша, 

који подржава и сарађује у свим активностима. Главне активности Психолошког 

саветовалишта су директно, телефонско и онлајн саветовање, форуми, семинари, 

радионице, округли столови, емпиријска истраживања, едукације, итд. Овај пројекат је 

једино Универзитетско психолошко Саветовалиште у Србији, а његов циљ је јачање 

индивидуалних капацитета младих и унапређење социјалних вештина, стицање  

вештина за решавање проблема, каналисања анксиозности и агресивности, као и 

подизање свести међу студентима, средњошколцима и читавог друштва по питањима 

превенције из области менталног здравља. Све услуге саветовања су потпуно 

бесплатне и сви студенти Универзитета у Нишу могу да их користе. Наш тим се 

састоји од 10 психотерапеута, из области групне и индивидуалне терапије и 20 

волонтера апсолвената или студената завршних година психологије који су посебно 

обучени за рад у Психолошком саветовалишту за студенте. Цео рад се одвија под 

надзором проф. др Бојане Димитријевић, специјалисте медицинске психологије.  

 За кратко време свог постојања Психолошко саветовалиште за студенте, поред 

пружања помоћи студентима у виду директних консултација и телефонских услуга, 

организовали су многе друге активности (у виду трибина, семинара, округлих столова, 

емпиријских истраживања потреба ученика итд) који су фокусирани на заштиту и 

унапређење менталног здравља ученика. Искуство рада у Психолошком саветовалишту 

је показало да постоји потреба за овом врстом рада и пружањем подршке студентима.  

 

 Кључне речи: саветовање, студенти, превенција, метално, здравље 
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GOALS AND ACTIVITIES OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR 

STUDENTS 

 

Ivana Petrović 

Psychological counseling for students of SKC Niš 

 

 

 In 2005 the pilot project Psychological counseling for students the University of Nis 

students, which is supported by the Ministry of Education, Science and Technological 

development of Serbian Republic, was launched. Today, the Consulting service is working 

under the umbrella of Students Cultural Center from Nis, which supports and cooperates in 

all the activities. Main activities of the Psychological counseling for students are direct 

consulting, SOS phone service, online consulting, forums, seminars, round tables, empirical 

research, educations, etc. This project is the only University Psychological counseling in 

Serbia, and its goal is to strengthening individual capacities of young people and improving 

their social skills, learning problem solving skills, channeling anxiety and aggression, as well 

as raising the awareness among faculty students, high school students and whole society 

about preventing issues in the mental health area. All counseling services are completely free 

and all University of Nis students can use them. The Psychological counseling team consists 

of 10 psychotherapists, from group and individual therapy area and 20 psychology and  

undergraduate student volunteers which are particularly trained to work in the Consulting 

service. Professor, Doctor Bojana Dimitrijevic, a specialist in the medical psychology is the 

supervisor of the Psychological counseling for students. 

 For a short time of its existence Psychological counseling for students, besides 

providing assistance to students in the form of direct consultation and SOS phone services, 

have organized many other activities (in the form of forums, seminars, round tables, 

empirical research of student’s needs, etc.) which are focused on the protection and 

improvement of students mental health. Experience of work in Psychological counseling has 

shown that there is a need for this kind of work and student support. 

 

 Keywords: counseling, students, prevention, mental, health 
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СПЕЦИФИЧНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА ПОТРЕБА И ПРОБЛЕМА 

МЛАДИХ У САВРЕМЕНОМ СОЦИО-ЕКОНОМСКОМ 

КОНТЕКСТУ – МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП, РЕЗУЛТАТИ, 

ИМПЛИКАЦИЈЕ1 

 

Душан Тодоровић 

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију 

 

 

Истраживања спроведена у свету (Grant & Potenza, 2010) показују да 1 од 4 

адолесцента пати од депресивних стања, када се узме у обзир узраст од 18 до 24 

година. Ови аутори сматрају да је управо период адолесценције и младости баш тај у 

којем долази до генезе већине психијатријских проблема. Истраживања у иностранству 

(npr. Zarate, 2010) показују да је 1995. било 19.900 хоспитализација младих 18-24 

година старости а 2002. тај број износи 42.300. У скорије време јављају се два 

теоријска гледишта која теже да објасне све већу учесталост менталних поремећаја и 

проблема на популацији младих, а која посебан акценат стављају на контекст и 

социјалну средину у којој млади раде, живе и развијају се - Теорија Развојних Задатака 

(Development Tast Theory) и долазак Одраслог доба (Emerging Adulthood). Хавигхурст, 

још 1972. истиче да социјално окружење пред младе ставља низ захтева који варирају 

по својој тежини, а баш на основу тога у којој мери су млади кадри да те захтеве 

испуне и да се носе са њима, социјално окружење на неки начин просуђује да ли је 

индивидуа успешна или не.  

С обзиром на наведене одлике развоја младе особе истраживање потреба и 

проблема студената, и младих уопште, представља јако комплексан задатак а самим 

тим и изузетно одговоран посао. Ако имамо у виду све наведене теоретске 

предпоставке и постулате везане за адолесценцију и “настанак одраслог доба”, 

методолошки приступ представља веома значајан фактор успешног истраживачког 

процеса. 

 

1 
 Рад је настао у оквиру пројекта 179002 који финансира Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије 
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Паралелно са радом свих служби Психолошког саветовалишта за студенте при 

Студентском културном центру Ниш, обавља се опсежна истраживачка активност у 

циљу испитивања потреба студената и средњошколаца и праћења стања менталног 

здравља  популације младих уопште. 

На основу досадашњег искуства и рада у Психолошком саветовалишту 

закључили смо да: у студентској популацији постоји велико интересовање и потреба за 

овакав вид помоћи, најчешћи проблеми младих су везани за учење, емоционалне 

проблеме, односе у породици, партнерске везе, прилагођавање у новој средини, 

усамљеност, комуникацију и друго, доминантно се клијенти обраћају због личних 

проблема, али се некада обраћају и за савет због проблема њима блиских људи, који и 

на њих имају директан или индиректан утицај. 

 

Кључне речи: студенти, истраживање потреба и проблема младих, социо-

економски контекст 
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SPECIFICS OF RESEARCH NEEDS AND PROBLEMS OF YOUNG 

PEOPLE IN THE CONTEMPORARY SOCIO-ECONOMIC CONTEXT - 

METHODOLOGICAL APPROACH, RESULTS AND IMPLICATIONS2 

 

Dušan Todorović 

University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology 

 

 

Research carried out in the world (Grant & Potenza, 2010) show that 1 in 4 

adolescents suffering from depressive states, taking into account the age of 18 to 24 years. 

These authors believe that it is period of adolescence and youth where there is the genesis of 

most psychiatric problems. Studies abroad (eg. Zarate, 2010) show that in 1995. there were 

19,900 hospitalizations of young people at 18-24 years of age and in 2002. the number was 

42,300. More recently, there are two theoretical views that seek to explain the increasing 

prevalence of mental disorders and problems on the youth population, which especially 

emphasis on context and social environment in which young people work, live and develop: 

those theories are - the theory of developmental tasks (Tast Development Theory) and the 

arrival of adulthood (Emerging Adulthood). Havighurst, in 1972 points out that the social 

environment in front of young people place a series of requirements that vary according to 

their weight, and on the basis of the extent to which young people are able to meet these 

requirements and to deal with them, the social environment in some way determining whether 

the individual is successful or not. 

When we take these characteristics of the development of young people into account, 

exploring the needs and problems of students and young people in general, is a very complex 

task and therefore extremely responsible job. If we bear in mind all the above theoretical 

assumptions and postulates related to adolescence and "the emergence of adulthood," the 

methodological approach is a very important factor for the success of the research process. 

In parallel with the work of all services within Psychological counseling for students 

in the Student Cultural Center Niš, carried out extensive research activity in order to examine 

 

2 
 This research was supported by a research grant of the Ministry of Education, Science and 

technological Development of the Republic of Serbia, within the framework of the 179002 project. 
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the needs of students and high school pupils and monitoring the mental health of the young 

population in general. 

Based on previous experience and work in Psychological counseling service, we 

concluded that in the student population there is great interest and need for this kind of 

assistance; the most common problems of the young people are related to learning, emotional 

problems, family relationships, romantic partnerships, adapting to the new environment, 

loneliness, problems in social communication. In most of cases clients come to Psychological 

counselin service because of personal problems, but sometimes approached for advice 

because of the problems of people close to them. 

 

Key words: students, research needs and problems of young people, socio-economic 

context 
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ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Јелена Јовановић, Александра Марић, Татјана Митровић 

Психолошко савјетовалиште за младе, Универзитет „Бијељина“ 

 

 

 У уводном делу излагања ћемо направити кратки осврт на сам настанак 

савјетовалишта, које је на нашим просторима јединствено, а уједно је и прво 

савјетовалиште намјењено младој популацији овог типа. Осврнућемо се и на саму 

организацију рада која је у истом присутна, те ближе објаснити шта подразумјевају и 

која је улога Савјетодавног, Едукативном и Истраживачког сектора. 

 Главни дио презентације биће задужен да покрије циљ њене израде, а то је 

одговор на тему „Ментално здравље младих у заједници“ у коме ћемо приказати и 

ближе објаснити на које начине ми у нашој заједници радимо на очувању менталног 

здравља омладине. 

 Биће приказане активности које Психолошко савјетовалиште за младе 

Универзитета „Бијељина“ организује, а које служи тој сврси, попут Сајма ментанлног 

здравља, који се већ традиционално одржава пар година уназад, затим, организација 

великог броја округлих столова намјењених рјешавању актуелних проблема младих, 

учешћу на бројним манифестацијама које укључују рад са овим дјелом популација и 

још много тога. У прилог свему томе, приказаћемо и фото галерију са фотографијама 

насталим приликом организовања активности. 

  

 Кључне речи: саветовање, млади, ментално здравље 
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THE PROTECTION AND PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN A 

COMMUNITY 

 

Jelena Jovanović, Aleksandra Marić, Tatjana Mitrović 

Student’s Counseling Service, University “Bijeljina” 

 

 

In the introductory part of the presentation, we will make a short overview of the 

beginning of the Student’s Counseling Service, which not only presents a unique institution 

in our region but also the only counseling service for the young. Therefore, we will focus on 

the ways the work is organized; explain how its sectors function and the role of the 

Counseling, Educational and Research sector. 

The purpose of the main part of this presentation is to provide an answer on the topic 

of “Mental health of the young in the community”, and our goal is to present and explain the  

techniques we use to maintain the mental health of the young in our community. 

We intend to present activities organized by the Counseling Service for the students 

of the University “Bijeljina”, such as the Mental Health Fair, which is slowly becoming a 

traditional event as it is has been organized for a few years in a row now, round table 

discussions with the purpose of solving current problems of the young population and many 

events that include working with young people and so on. In addition to this, we will also 

present a photo gallery with photographs made during our activities. 

 

Key words: counseling, young population, mental health  
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ЕЛЕМЕНТИ ДОБРЕ РАДИОНИЦЕ 

 

Кристијан Пешић 

Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а 

 

 

 Радионица ће бити фокусирана на упознавање учесника са основним 

елементима радионичарског рада и са самим процесом вођења радионице. Учесници ће 

имати прилику да се кроз радионичарски рад упознају са методома рада 

браинсторминг, ролплеy, индивидуални рад и рад у групи, да се упознају са 

активностима као што су енерџајзери и ајсбрејкери. Такође, говорићемо и о значају 

групне динамике, распореда седења, помоћног материјала и осталих техничких 

услова.Кроз групну вежбу волонтери ће се ставити у улоге учесника и водитеља, како 

би стекли перспективу о водитељској улози, о  важности његове или њене припреме, о 

раду у водитељском пару. Такође ће бити речи и о потенцијалним ограничењима и 

потешкоћама у радионичарском раду. На крају ћемо говорити о евалуацији радионице, 

начинима евалуације и њеној важности, а учесници ће попуњавати евалуационе 

упитнике како би се из прве руке упознали са једним начином евалуације. Радионица 

има за циљ да пружи волонтерима основна знања и неке практичне, базичне 

компетенције за вођење радионица. 

 

 Кључне речи: радионичарски рад, методе рада, групна динамика, евалуација, 

компетенције 

 

ELEMENTS OF GOOD WORKSHOP 

 

Kristijan Pešić 

Psychological counseling for students of SKC Niš  

 

 

The workshop will be focused on introducing the basic elements of workshop and 

with the process of conducting the workshop. Participants will have the opportunity to learn 

about methods such as brainstorming, role-play, individual and group work. Also, we will 



Ментално здравље младих у заједници 

17 

 

talk about the importance of group dynamic, order of sitting, accessory material and other 

technical requirements.  Through a group exercise, the volunteers will play the roles of 

workshop participants and workshop leaders, so they could gain a perspective about the 

workshop leader’s role, his or hers preparation and the process of co-leading. We will discuss 

the potential limitations and possible difficulties regarding the workshop method of work. 

Finally, we will talk about the process of evaluation, about different methods of evaluation 

and its significance, and the participants will fill out the evaluation questionnaires so they 

could see an example of one evaluation method. The goal of this workshop is to provide the 

volunteers with basic knowledge and skills, basic competencies for conducting  workshops.  

 

 Key words: workshop, work methods, group dynamic, evaluation, competencies.  
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ОКРУЖЕЊЕ И ПРОБЛЕМИ У УЧЕЊУ 

 

доц. др Душан Ранђеловић, 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 

Филозофски факултет 

 

  

 У раду су најпре приказани најчешћи проблеми везани за процес учења са 

којима се студенти суочавају, а са којима се јаваљу за помоћ Психолошком 

саветовлишту за студенте. Сагледани су когнитивни, емоционални и социјални аспекти 

проблема у учењу, а кроз примере из практичног рада са студентима који су се јавили 

за помоћ указано је и на динамику и структуру рада на пружању подршке студентима 

са овом групом проблема. Посебан акценат је стављен на улогу срединских чинилаца, 

како у генези, тако и у превазилажењу и решавању тешкоћа које су везани за учење у 

току студија. Уаказно је и на важност препознавања властитог когнитивног стила и 

стила учења, те прилагођавања учења управо том карактеристичном стилу, како би оно 

дало максималне позитивне ефекте у исходима учења. На крају су истакнуте неке 

опште препоруке које су преузете из релевантне педагошке литературе а тичу се 

унапређивања и побољшања мотивације за учење и техника и стратегија учења. 

Учесницима је понуђен и тест стилова учења који се базира на Мајерс-Бриџсовом 

моделу стилова учења, као опис каратеристика појединих стилова учења према овом 

моделу. 

 

 Кључне речи: проблеми у учењу, мотивација за учење, стилови учења, 

студенти, окружење           
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ENVIRONMENT AND PROBLEMS WITH LEARNING 

 

Dušan Ranđelović 

The University of Priština, temporary placed in Kosovska Mitrovica, 

Faculty of Philosophy 

 

 

 The following study depicts several learning problems most frequently faced by 

college students which in turn leads them to the Student’s Counseling Service for help. 

Cognitive, emotional and social aspects of the learning problems are examined; and based on 

practical experience, dynamic and structural characteristics of supportive work with students 

are also considered. Environmental factors, which take part in the development, coping with 

and resolving learning problems, are also underlined. The study suggests the importance of 

recognizing one’s very own cognitive and learning style and modifying the learning process 

to suit that style, for the purpose of achieving maximum results. Some recommendations 

about improvement and increasing motivation for learning and learning strategies are also 

pointed out.  The participants were offered Learning Styles Test, based on the Mayers-

Bridges learning styles model, and depictions of each specific style.  

 

Key words: learning problems, motivation for learning, learning strategies, college 

students, environment 
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МЛАДИ У СРБИЈИ 2015. 

 

проф др. Слободан Цвејић
3 

Универзитет у Београду, Филозофски факултет 

 

 У презентацији ће бити приказани резултати опсежног емпиријског 

истраживања о положају младих у Србији које је реализовано 2015. године као део 

Shell Youth Studies пројекта. Овај пројекат омогућује упоредни увид у друштвени и 

економски положај младих у Европи, а у југоисточној Европи се примењује од 2011. 

године.  

 Истраживање је реализовао SeCons – група за развојну иницијативу под 

вођством аутора проф. др Смиљке Томановић и доц. др Драгана Станојевића. У 

истраживању је примењена квантитативна и квалитативна методологија. Урађено је 

анкетно истраживање на узорку од 1.186 испитаника и испитаница узраста 15-29 

година у 40 општина у Србији. Осим тога, урађено је и 10 дубинских интервјуа са 

младим особама оба пола, различите старости, из градских и сеоских средина, са 

различитим нивоом образовања. 

 Теме које су обрађене у истраживању су: материјални положај и услови живота, 

образовање, породични круг, слободно време и стил живота, поверење, ставови и 

веровања, перцепција ризика, аспирације и планови (укључујући миграције) и 

политика (укључујући европске интеграције). 

 Најважнији налази истраживања указују да млади људи у Србији нису хомогена 

друштвена група, да је њихова друштвена диференцијација повезана са неједнаким 

шансама за образовање и запошљавање. Налази посебно указују на ризик од 

социјалног искључивања младих са ниским образовањем. У складу са тим политике 

које се баве младима у Србији треба да обезбеде међусекторске мере у различитим 

областима: образовању, запошљавању, становању, бризи о деци, итд. На тај начин би 

се унапредио друштвени положај младих, усмеравала њихова економска, друштвена и 

политичка интеграција и смањио ризик од друштвене искључености рањивих 

категорија младих.   

 

3  scvejic@f.bg.ac.rs 
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 Кључне речи: млади, друштвени положај, поверење, вредности 
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YOUTH IN SERBIA 2015. 

 

prof. dr Slobodan Cvejić 

University of Belgrade, Faculty of Philosophy 

 

 

 This presentation will display the results of the wide-range empirical research on the 

position of youth in Serbia, realized in 2015, as a part of Shell Youth Studies project. This 

project enables parallel insight into both social and economical positions of youth in Europe, 

while in South-East Europe has been applied since 2011. 

 The research was realized by SeCons – the group of developing initiative under the 

leadership of the author prof. dr Smiljka Tomanovic and doc. dr Dragan Stanojevic. 

Quantitative and qualitative methodology was applied in this research. The survey research 

was done on the sample of 1.186 examinees of both sex, 15-29 years of age in 40 

municipalities in Serbia. Besides that, 10 detailed interviews were carried out with young 

persons of both sex, of different age, from both urban and rural areas, of different educational 

levels. 

 The topics done in this research are:  financial situation, living conditions, education, 

family surroundings, spare time and life style, trust, principles and beliefs, risk perception, 

aspirations and plans (including migrations) and politics (including European integrations). 

The most significant findings of the research point to the fact that youth in Serbia are not a 

homogenous social group, that their social disparities are connected to unequal prospects for 

education and employment. The findings particularly point to the risk of social exclusion of 

youth with low level education. In accordance with that fact, the politics dealing with youth 

in Serbia should provide inter-aerial measurements within different areas: education, 

employment, lodging, child care etc. In this way, the social position of youth would improve, 

their economical, social and political integrations would be better directed and the risk of 

social exclusion, considering this vulnerable youth category, would be decreased. 

 

 Key words: youth, social position, trust, values. 
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ЖИВОТНИ СТИЛОВИ И МОДЕЛИ КОРИШЋЕЊА СЛОБОДНОГ 

ВРЕМЕНА МЛАДИХ 

 

проф. др Бојана Димитријевић
4 

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 

 

 Слободно време је релативно нов феномен, настао са модернизацијом и 

развојем друштва. С обзиром на то, мало је истраживања из ове области. Истраживања 

која су до сада спроведена указују на то колико је слободно време значајно и до које 

мере утиче на све друге аспекте живота. Путем слободног времена ми најверније 

изражавамо свој животни стил. Најчешће је дефинисан као скуп елемената статуса, 

имиџа и престижа. Свака особа има један основни циљ у животу који обликује читав 

њен живот и на тај начин ствара специфични животни стил.  

 Начин на који проводимо слободно време је и те како одраз нашег стила живота, 

такође, свој животни стил најбоље изражавамо у слободно време. Све се више говори о 

томе како слободно време  утиче на  наше здравље, како је повезано са нашом 

добробити, унапређује и изграђује наш животни стил; постало је доминантни пут 

самоизражавања и постизања животног задовољства.  Парадоксално, већина људи као 

приоритет не наводи своје слободно време, већ здравље, посао и породицу.  

 Постоје и различите препреке и ограничења у испуњавању слободног времена. 

Описана су три главна типа ограничења: 1. Интраперсонална, која се односе на 

унутрашње, психолошке услове. Овде спадају фактори личности, ставови, 

расположења, интересовања и сл. 2. Интерперсонална, која проистичу из интеракције 

са другим људима (породица, пријатељи, суседи, колеге и други). 3. Структурална, која 

обухватају срединске факторе као што су недостатак финансија, времена, непостојање 

прилика, техничких услова и других спољашњих услова. Начин на који ми као 

помагачи изаберемо да младима сугеришемо и приближимо модалитете слободног 

времена, обликоваће у великој мери квалитет њихове индивидуације, одрастања и 

сазревања, као и побољшање квалитета живота.  

 

4   bojana.dimitrijevic@filfak.ni.ac.rs 
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 Кључне речи: слободно време, животни стилови, психолошко благостање, 

побољшање квалитета живота 
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LIFE STYLES AND MODELS OF USING FREE TIME OF YOUTH 

 

prof.dr Bojana Dimitrijević 

University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology 

 

 

 Free time is relatively new phenomenon which appeared with modernization and 

development of society. Considering the former statement, there are few research covering 

this area. The types of research that have been done so far, point to theimportance of free 

time and how much free time influences all other aspects of life. Via our free time, we 

express our life style in the most accurate way. It is mostly often defined as a union of the 

following elements: status, image and prestige. Every single person has one basic goal  which 

gives a shape to the whole life and in that way creates a specific life style. 

 The ways we spend our free time reflect our life style. At the same time we express 

our life style best during our free time. There are more and more talk about how our free time 

influences our health, how it is connected to our well being, how it improves and builds our 

life style; it became the dominant way of self-expression and achieving pleasures of life. It is 

a paradox that majority of people do not see their free time as a priority, but health, job and 

family.   

 There are different obstacles and restrictions in the process of occuppying our free 

time. The three main types of restrictions are described as: 1. Intrapersonal, referring to inner, 

psychological conditions; these are personality factors, principles, moods, interests etc.  2. 

Interpersonal which derive from interactions with other people (family, friends, neighbours, 

colleagues etc. 3. Structural which involve environmental factors such as deficiency of 

finance, opportunities, technical conditions and other outer conditions. The way that we, as 

helpers choose to suggest modalities of free time to young people, to bring them closer to 

them, will shape to a large degree the quality of their individuation, growing and maturation, 

and improvement of life quality as well.  

 

 Key words:  free time, life style,  psychological welbeing, improving life quality 
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ГЕШТАЛТ (ПСИХО)ТЕРАПИЈА 

 

Дарко Христов 

Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а 

 

 

 Моје дилеме пред одабир психотерапијског модалитета. Како и зашто сам се 

одлучио баш за гешталт терапију? Где пронаћи више информација о гешталт терапији? 

Основни принципи и концепти гешталт терапије (релациони селф, циклус контакта, 

холизам, сада и овде, модификицаје контакта...). Шта повезује гешталт са осталим 

филозофијама и правцима а шта га чини другачијим од других? О ,,култури нарцизма'' 

у савременом онлајн и офлајн свету и томе како лако ова култура може да наведе 

терапеуте да својим клијентима помажу да усавршавају своје ,,аватаре'' уместо да 

пронађу своја аутентична бића и животе. Истовремено, одабрани терапијски стилови 

могу да подстакну идеализацију терапеута као савршеног родитеља, а терапију 

претворе у потрагу за супериорношћу, што је, по мом мишљењу, један од највећих 

етичких изазова за терапеуте у овом тренутку.      

 

 Кључне речи: гешталт психотерапија, култура нарцизма, етички изазови 

 

GESTALT (PSYCHO)THERAPY 

 

Darko Hristov 

Psychological counseling for students of SKC Niš  

 

 

 My dilemmas about choosing psychotherapy approach. How I decided that I want to 

be gestalt therapist. Where to look for more information about gestalt therapy? Basic 

principles and concepts of gestalt therapy (self in relation, cycle of experience, holism, here 

and now, the interruptions to contact…). What is similar and what is different with other 

therapeutic approaches? A ‘culture of narcissism’ in online and offline world, which can 

easily induct therapist into helping clients to polish their avatars rather than finding their 
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authentic lives and selves. At the same time, our preferred styles of therapy can support 

idealization of the therapist as a perfect parent and turn the whole therapy enterprise into a 

quest for superiority. This is in my opinion the mayor ethical challenge for therapists in this 

time.    

  

Key words: gestalt psychotherapy, culture of narcissism, ethical challenges 
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УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У ЗАЈЕДНИЦИ КРОЗ РАД 

НА ЈАЧАЊУ ИНДИВИДУАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЛОНТЕРА 

ПСИХОЛОШКОГ САВЕТОВАЛИШТА 

 

Александра Поповић 

Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног центра Ниш 

Јелена Јовановић 

Психолошко савјетовалиште Универзитета „Бијељина“ 

 

Радионица је намењена волонтерима Психолошког саветовалишта за студенте,  

који представљају прве особе са којима потенцијални корисници услуга Психолошког 

саветовалишта  имају контакт те ћемо у оквиру рада акценат ћемо ставити на први 

сусрет са клијентом и на то како се они осећају у том првом контакту. Кроз искуствени 

рад и примену психодрамских техника (играње улога, замену улога, дубл, огледање), 

моћи ће да се опробају у улогама оног ко даје али и оног ко тражи помоћ и увиде како 

се сами сналазе у томе, али и шта је то на чему би требало више да раде у будућности. 

Посебна пажња биће посвећена начину вођења разговора, постављању граница и 

изградњи поверења са корисницима који се јављају путем СОС линије, из удаљенијих 

места, који нису у могућности да дођу у Саветовалиште и добију помоћ у директном 

контакту.  

Волонтери ће бити у прилици да се нађу у низу различитих аутентичних 

проблемских ситуација где ће покушавати да заједно са клијентом препознају проблем, 

дођу до задовољавајућег решења у датој ситуацији или евентуално уколико препознају 

да то превазилази њихове тренутне могућности, то објасне клијенту и покушају да му 

обезбеде адекватну и правовремену помоћ и подршку (закажу сусрет са 

психотерапеутом или га упуте у неку од специјализованих установа). То ће им 

омогућити да “вежбају” однос према клијенту,  разумевање и емпатичност, али и да 

процене своје личне капацитете за рад.  

Циљ ове радионице је радити на подстицању и развоју здравих капацитета 

личности и рад са њима, чиме се може утицати на унапређење квалитета живота како 

код корисника услуга Саветовалишта, тако и код самих волонтера. 

 

Кључне речи: психодрамске технике, саветодавни рад, радионица 
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IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN THE COMMUNITY 

THROUGH STRENTHENING  INDIVIDUAL CAPACITIES OF 

VOLUNTEERS IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR 

STUDENTS 

 

Аleksandra Popović 

Psychological counseling for students of SKC Niš  

Јеlena Jovanović 

Psychological counseling, University of „Bijeljina“ 

 

The workshop is created for volunteers who work in students` Psychology Counseling 

center, and with whom potential users of Psychological Counseling services have the first 

contact. We will put emphasis on the very first meeting with the client and how client feels 

during that first contact. Through experiential work and the use of psychodrama techniques 

(playing roles, exchange of roles, doubles, mirroring), volunteers will be able to try out the 

roles of the one who provides and the one who seeks for help and to notice what are they 

good at and on which topics they should pay more attention. Special attention will be paid to 

the method of interviewing, setting boundaries and building trust with users who contact us 

through the SOS line, who live far away and who are unable to come by for counseling and 

receive assistance in direct contact. 

 Volunteers will be able to find themselves in a variety of authentic problem-solving 

situations where they will try to work with the clients to recognize the problem, come up with 

a satisfactory solution in a given situation, or possibly, if recognize that the problem is 

beyond their current capabilities, to explain that to the client and try to provide him with 

adequate and timely help and support (scheduling a meeting with a therapist or to address 

him to one of the specialized institutions). This will give them opportunity to work on 

customer relations, understanding and empathy, but also to assess their personal capabilities 

for work. 

 The goal of this workshop is to encourage the development of healthy personality and 

the capacity to work with them, which can contribute to improving the quality of life, both in 

service users of Counseling Center, and with the volunteers themselves.  

 

Keywords: psychodrama techniques, counseling, workshops 
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ШЕМА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА, ТРЕТМАН И ИСТРАЖИВАЊА 

 

Дамјана Панић 

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 

 

 

 Шема терапија или Терапија усмерена на шеме (ТУШ) представља 

интегративну психотерапију коју су развили Јанг и његови сарадници (1990, 1999, 

2003). Терапија је настала као „изданак“ и проширење традиционалног когнитивно 

бихејвиоралног третмана, а намењена је првенствено особама са дубоко укорењеним, 

тј. хроничним психолошким поремећајима за које се претпоставља да су настали током 

раног развоја. Фокус је на утврђивању раних, најчешће трауматичних искустава из 

детињства која су довела до формирања Раних маладапивних шема (РМШ). Дакле, ова 

терапија не представља само технички еклектицизам, већ и теоријску интеграцију, с 

обзиром на то да у њеној основи лежи једна кохерентна теорија као концептуални 

оквир за разумевање и објашњење психопатологије. Незадовољењем пет базичних 

дечијих потреба (базична сигурност, аутономија, компетенција и осећај идентитета, 

повезаност, вредност и разумна очекивања, реалистичне границе и самоконтрола) 

формира се већина РМШ, које се најшире могу одредити као самообмањујући 

когнитивни и емоционалани обрасци, при чему се истиче њихова интерперсонална 

природа. ТУШ је индикована код поремећаја личности, али се показала корисном и у 

третману хроничиних депресивних и анксиозних поремећаја, поремећаја исхране, 

превенцији релапса код злоупотребе супстанци. Може се примењивати и у решавању 

проблема у партнерским, пословним и социјалним релацијама. Поред теорије и 

третмана, модел подразумева и могућност истраживања. Јангов упитник за процену 

шема се показао  поузданим (и валидним) у бројним истраживањима широм света, 

укључујући и нашу средину. 

 

 Кључне речи: ране маладаптивне шеме, терапија, третман, истраживања 
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SCHEMA THERAPY – THEORY, TREATMENT, RESEARCH 

 

Damjana Panić 

 University of Niš, Faculty of Philosophy 

 

Schema Therapy represents an integrative psychotherapy developed by Young at al. 

(1990, 1999, 2003). Schema therapy grew out of traditional behavioral treatment as its 

extension, and it is designed for treating patients with deep, chronic psychological disorders, 

which begun in early age.  Focus is on detecting early, most often traumatic childhood 

experiences which lead to the forming of Early Maladaptive Schemas (EMS). Schema 

therapy not only represents technical eclecticism but also theoretical integration as well, 

considering that it is based on a coherent theory which provides context for understanding 

and explaining psychopathological phenomena. Most of the Early Maladaptive Schemas, 

which are defined as self-deceptive cognitive and emotional schemas, can be traced to the 

unfulfillment of the child’s five basic needs (basic safety, autonomy, competency and 

identity, need for intimacy, personal values and realistic expectations, realistic behavioral 

limits and self-control), which points to their interpersonal character. Schema Therapy is 

usually used for treating personality disorders, but can also be useful in the treatment of 

chronic depressive and anxious disorders, eating disorders and in the prevention of relapse in 

the cases of psychoactive substance misuse. It is applicable in resolving partnership, business 

and social issues. Besides the theory and the treatment, the model also offers research 

possibilities as well. Young Schema Questionnaire is a reliable and valid instrument in 

numerous studies, including ones done in domestic environments.  

 

 Key words: early maladaptive schemas, therapy, treatment, research 
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ПОМОЋ ПОМАГАЧИМА – УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ 

ПСИХОФИЗИЧКОГ ЗДРАВЉА И РАДНИХ КАПАЦИТЕТА 

ПОМАГАЧА 

 

мр Ивана Станковић 

Удружење за унапређење квалитета живота „Синергија“ 

 

"Помоћ помагачима" је радионица са циљем унапређења психофизичког 

здравља те очувања и унапређења радних капацитета помагача. Намењена је 

професионалцима и волонтерима који се баве помагањем другима. Пре свега има за 

циљ побољшање радног учинка кроз унапређење личних ресураса и очување здравља. 

У првом делу радионице полазници проширују сазнања о последицама дуготрајног 

стреса у послу, дефинишемо ризике за психофизичко здравље које помагачки посао 

носи са собом: синдром изгарања / фазе његовог развоја; контратрансфер и посредну 

трауматизацију. Препознајемо повезаност последица стреса у раду са најчешћим 

болестима и њиховом утицају на лични и породични живот, социјално 

функционисање, радну способност и ефикасност... Полазници уче како да препознају 

симптоме на себи и другима. У другом  делу радионице учесници уче и освешћују 

стратегије заштите од стреса зарад очувања психофизичког здрављa. Освешћују  

стратегије самозаштите - шта сами могу учинити да се заштите, а шта 

организација/установа/удружење може учинити у заштити и унапређењу квалитета 

рада, продуктивности, ефикасности и међуљудских односа. 

 

Кључне речи: помагачи, волонтери, психофизичко здравље, заштита, 

унапређење радних капацитета 
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HELP HELPERS - THE PROMOTION AND PRESERVATION OF 

PSYCHOPHYSICAL HEALTH AND WORKING CAPACITY OF 

ASSISTANT TEACHERS 

 

Ivana Stanković 

Association to improve the quality of life "Synergy" 

 

 

"Care for Caregivers" is a workshops with the aim to improve the psychological and 

physical health and the preservation and improvement of the working capacity of helpers. It 

is intended for professionals and volunteers who are engaged in the process of helping others. 

Primarily aimed at improving performance through improving personal recourses and 

preservation of health. During the first part of the workshop, participants expand their 

knowledge about the consequences of prolonged stress at work, define the risks for mental 

and physical health, which helper-s job carries with it: burnout syndrome / phases of its 

development; countertransference and indirect trauma. We recognize the connection due to 

stress in the work of the most common diseases and their impact on personal and family life, 

social functioning, work capacity and efficiency...Students learn how to recognize the 

symptoms to themselves and others. In the second part of the workshop participants learn 

strategies and become aware of stress protection for the sake of preserving the psychological 

and physical health. Becoming aware of the strategy of self-defense - what can they do to 

protect themselves, and what organizations / institutions / associations can make in protecting 

and improving the quality of work, productivity, efficiency and interpersonal relationships.  

 

Keywords: assistants, volunteers, mental and physical health, protection, 

improvement of working capacity 
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РАДИОНИЦА О АСЕРТИВНОСТИ 

 

Катарина Минчић, Катарина Младеновић 

Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш 

 

 

 Радионица ће бити организована из два дела. У првом делу радионице 

пуштаћемо видео клипове са исечцима из различитих серија, који приказују 4 основна 

стила комуникације. Затим ћемо са учесницима дискутовати о ком се стилу ради, да ли 

су га препознали, која су обележја којег стила и последице уколико се неко понаша на 

тај начин. 

 У другом делу радионице бавићемо се асертивним техникама и њихвом 

применом. Поделићемо учесницима папириће са проблематичном ситуацијом за чије 

решавање они треба да пронађу адекватан асертиван начин. Проблематичне ситуације 

биће, реалне ситуације које се могу десити у саветовалишту, како би се учесницима 

олакшао рад и неке дилеме које су можда имали. Како свако од учесника буде излагао 

своју ситуацију и решење које је осмислио, дискутоваћемо сви заједно о томе да ли је 

то адекватан начин, коју је технику најбоље применити и на који начин.   

 

 Кључне речи: асертивност, стилови комуникације, технике 

  

WORKSHOP ABOUT ASSERTIVENESS 

 

Katarina Minčić, Katarina Mladenović 

Psychological counseling for students оf SKC Niš 

 

 

 The workshop will contain two parts. In the first part, we will play videos clips from 

different tv shows which represent four basic communication styles. After that, we will 

discuss with the participants about the communication styles – did they recognize the specific 

style, what are the characteristics of the specific style and what are the consequences from 

using different communication styles. 
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 In the other part of the workshop we will talk about assertive techniques and their 

application. Participants will get examples of some problem situations and their task will be 

to find an assertive way to deal with the situation. The problem situations will be based on 

real situations that could happen in psychological counseling for students, in order to help the 

participants in their work and to relieve some of their dilemmas. As each of the participants 

will present their solution, we will discus about it – is it a good solution, what technique to 

use and in what way.  

 

 Key words: assertiveness, communication styles, techniques 
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ТИМ БИЛДИНГ У ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Милица Митић, Милена Вујичић 

Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног центра Ниш 

 

 

 Тим билдинг или „стварање тима“ подразумева низ активности које за циљ 

имају зближавање чланова тима (друштвене групе, организације, компаније), 

успостављање поверења, развој осећаја за сарадњу међу колегама, побољшање 

комуникације и свеопште мотивације за рад. Психолошко саветовалиште за студенте 

своје активности обавља у мањим тимовима, а сви волонтери заједно раде на 

достизању циљева организације. За овакав рад битно је да волонтери познају своје 

улоге и одговорности, али и улоге и одговорности других чланова како би успешно 

испуњавали своје обавезе и били спремни за преузимање туђих.  

 Циљ радионице јесте интеграција чланова Психолошког саветовалишта за 

студенте, међусобно упознавање, учење о добрим странама и слабостима осталих 

чланова, повећање лојалности организацији. Ови циљеви биће реализовани корз низ 

едукативно-забавних активности где ће учесници-волонтери кроз игрице и заједничке 

задатке упознати предности и мане тимског рада, сагледати важност учешћа сваког 

члана и допринос заједничким циљевима. О искуству, проблемима и могућим начина 

њиховог превазилажења биће дискутовано на крају радионице. 

  

 Кључне речи: тим, сарадња, саветовалиште 

 

 

TEAM BUILDING IN COMМUNITY 

 

Milica Mitić, Milena Vujičić 

Psychological counseling for students of SKC Niš 

  

 

 Team building involves a range of activities aimed at bringing together members of a 

team (social group, organization, companies), establishing trust, developing cooperation 

amongst colleagues, improving communication and overall work motivation. In 
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Psychological counseling, volunteers work together, in small teams, to achieve the goals of 

the organization. For such work, it is important for volunteers to know their roles and 

responsibilities, and also the roles and responsibilities of other members, so they could 

successfully accept and meet their obligations.  

 The goal of the workshop is achieving integration of Psychological counseling 

members. It is meant to help get to know each other, learn about each others strengths and 

weaknesses, increase loyalty to the organization. These objectives will be met through series 

of educational and fun activities, games and tasks. Participants will learn advantages and 

disadvantages of teamwork, consider the importance of participation and contribution of each 

member to the common goals. 

 Experiences, problems and possible ways to overcome them will be discussed at the 

end of the workshop. 

  

 Key words: team, cooperation, counseling  office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


