САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ

У Центру за социјални рад у Лесковцу се од 01.09 - 31.12.2015. год., из
средстава Града Лесковца финансира пројекат – Саветовалиште за брак и породицу.
Град Лесковац је за овај четворомесечни период обезбедио средства у износу од 200 000
динарa за реализацију овог пројекта. Носилац пројекта је удружење грађана
,,Анимус“, а активности се реализују у Центру за социјални рад. Основни циљ рада
Саветовалишта је пружање подршке породици у превазилажењу развојних и
изненадних кризних ситуација са којима се свакодневно суочава већина породица на
овом простору које могу да се обрате за саветовано-терапијску стручну помоћ
породичном психотерапеуту и породичном саветнику.
У Саветовалишту за брак и породицу би се омогућило грађанима Лесковца да
кроз саветодавно-терапијске услуге, породичну терапију и саветовање унапреде квалитет
својих породичних односа, односа на релацији родитељ /дете , стварјући услове да
побољшају своју личну , породичну и социјалну функционалност.Саветовалиште за брак и
породицу биће намењено особама које доживљавају брачну и породичну кризу, имају
тешкоће у родитељском функционисању, преиспитују одлуку о разводу брака, имају
конфликте у процесу развода брака и након развода, као и деци који потичу из ових
породица и адолесцентима са проблемима у понашању. Саветодавно-терапијске услуге
које ће саветовалиште пружати су индивидуална, партнерска и породична
психотерапија и саветовање и саветовање путем електронске поште. Саветовалиште
ради два пута недељно , понедељком и четвртком у поподневним часовима у термину
од 15-17часова у просторијама Центра за социјални рад.
Центар за социјални рад је током предходних година радио на обезбеђивању
услова и подршци стручном усавршавању радника који ће радити у Саветовалишту за брак
и породицу јер је постојање стручне оспособљености нужан услов за увођење ове услуге.
Да би могао да обавља послове породичне терапије неопходна је, након факултета
четворогодишња едукација а за обаљање послова саветовања потребна је двогодишња
едукација стручног радника, након факултета.Управо постојање квалификованих стручних
радника је био услов за омогућавање пружања саветодавно-терапијских услуга у
Саветовалишту за брак и породицу.

