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КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ ОД 25. ДО 28. МАЈА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

ПСИХОЛОГИЈА ИЗМЕЂУ ПРОФЕСИЈЕ И НАУКЕ

Седамдесети� јубиларни� Кон-
грес� психолога� Србије,� под�
називом�„Психологија�између�

професије�и�науке“,�биће�одржан�25.�
до� 28.� маја� у� Врњачкој� бањи.� Пле-
нарни� предавачи� на� овогодишњем�
конгресу�биће�елитна�имена�домаће�
и� светске� психологије,� а� научно-
стручни�скуп�отвара�редовни�профе-
сор�психологије�рада�и�организације�
на�Одсеку�за�психологију�Филозоф-
ског� факултета� у�Љубљани� Ева� Бо-
штјанчич�својим�предавањем�„Мост�
између�науке�и�праксе�–�улога�орга-
низационог� психолога“.� Прво� вече�
конгреса�резервисано�је�за�пленарно�
предавање� професора� Драгана� По-
падића� на� тему� „Скупови� Друштва�
психолога�Србије�првих�седамдесет�
година”.� Пандемија� коронавируса,�
која� је� током� последње� две� годи-
не� изместила� наш� живот� из� готово�
свих�дефиниција�нормалности,�биће�
једна�од�доминантних�тема�научних�
радова�на�овом�скупу,�а�на�конгресу�
ће� бити� одржане� бројне� сесије� из�
социјалне,� организационе,� клинич-
ке,� здравствене�и�психологије�обра-
зовања.� Комора� социјалне� заштите�
признала� је� овогодишњи� Kонгрес�
психолога�Србије�под�називом�“Пси-
хологија�између�професије�и�науке”�
као� међународну� конференцију,� а�
Завод� за� унапређивање� образовања�
и�васпитања�признао�је�овогодишњи�
конгрес�као�облик�сталног�стручног�
усавршавања.�

Статистика� која� бројкама� слика�
последице� нашег� такозваног� живота�
са�ковидом�19�говори�да�су�сви�СОС�
телефони�у�Србији,�који�пружају�по-
моћ� женама� жртвама� насиља,� током�
протекле� године� примили� укупно�
18.765� позива,� а� њима� су� обратиле�

4.332�особе.�Без�обзира�на�чињеницу�
да� су� због� пандемије� коронавируса�
ђаци�већи�део�прошле�године�наста-
ву� пратили� преко� онлајн� платформе�
или�је�похађали�по�комбинованом�мо-
делу,� Министарству� просвете,� науке�
и� технолошког� развоја� пријављено�
је�чак�570�ситуација�насиља,� које� су�
образовне� установе� дужне� да� прија-
ве�министарству,�односно�надлежној�
школској� управи.� Међународни� дан�
сећања�на�жене�жртве�насиља�18.�мај�
Србија�је�поново�дочекала�са�сумор-
ном� статистиком� која� гласи� да� је� од�
почетка� године� убијено� 13� жена,� од�
чега�је�деветоро�њих�страдало�у�„топ-
лом�породичном�гнезду“�и�од�стране�
најближег�свог�–�мужа,�сина,�оца�или�
брата,� а� овој� статистици� треба� при-
дружити�и�пет�покушаја�фемицида.�

Представнице� Аутономног� жен-
ског� центра� подсећају� да� су� убијене�
жене�биле�нечије�мајке,�сестре,�баке�и�
тетке�и�упозоравају�да�се�свака�трећа�
жена� убијена� у� породично-партнер-
ском� контексту� претходно� обраћала�
надлежним�институцијама� за�помоћ.�
Иако� у� Србији� континуирано� расте�
број� прописа,� закона� и� конвенција�
које� штите� жену� од� породичног� на-
сиља,�сваке�године�око�тридесет�жена�
заврши� у� читуљи,� а� током� протекле�
године�убијено�је�25�жена.�

Поводом�светског�Дана�породице�
15.�маја,�Републички�завод�за�статис-
тику�објавио�је�да�више�од�половине�
породица� у� нашој� земљи� има� само�
једно�дете,�а�готово�трећину�породи-
ца�чине�брачни�парови�без�деце.�Све-
га�40�одсто�породица�има�двоје�деце,�
троје� малишана� гаји� 6,7� процената�
породица,� док� у� само� 1,4� процента�
породица� расте� четворо� или� више�
деце.� Вишегенерацијске� породице�

одлазе�у�историју�–�више�од�88�одсто�
домаћинстава� у� нашој� земљи� чини�
само� једна� породица,� две� генера-
ције�живе�под�истим�кровом�само�у�
једанаест�одсто�случајева,�док�свега�
0,8�одсто�породица�чине� трогенера-
цијска�домаћинства.

И� док� пандемија� коронавиру-
са� полако� улази� у� своју� завршну�
фазу,�сукоби�у�Украјини�постају�све�
жешћи,� а� страх� да� би� рат� у� нашег�
европском� суседству� могао� да� пре-
расте� у� глобални� сукоб� постаје� све�
озбиљнији�и�реалнији.�

Из�Украјине�је�до�сада�избегло�око�
шест� милиона� људи,� а� највећи� број�
њих�примила�је�прва�сусетка�Пољска,�
у�којој�тренутно�борави�између�1,5�и�
два�милиона�избеглица.�У�овом�броју�
„Психолошких� новина“� објављујемо�
интервјуе� са� представницима� Ми-
нистарства�иностраних�послова,�УН-
ХЦР-а�и�психолозима�из�невладиног�
сектора� који� говоре� на� који� начин�
Пољска� пружа� психолошку� помоћ� и�
подршку�женама�и�деци�из�Украјине,�
који�чине�90�одсто�избегличке�попу-
лације.�У�Србију�је,�подсећања�ради,�
од�24.�фебруара�ушло�више�од�7.000�
избеглица�из�ове�земље.�

Рат�у�Украјини�изазвао�је�глобалне�
потресе�у�целом�свету,�па�нам�званич-
ници�већ�сада�предочавају�да�ћемо�је-
сен�и�зиму�сачекати�са�вишим�ценама�
струје,� грејања�и�горива,�које�ће�кон-
сенкветно�утицати�и�на�повећање�цене�
основних�животних�намирница.�Исто-
времено,� анонимне� пријаве� о� поста-
вљеним�бомбама�у�школама,� тржним�
центрима,� мостовима,� зоолошком�
врту� и� аеродрому� постале� су� „нова�
реалност“�у� којој�живимо�и�нови�из-
вор�наше�свакодневне�анксиозности�и�
стрепње.� Катарина Ђорђевић
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психолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

Друштво�психолога�Србије�је�покренуло�ини-
цијативу� формирања� Регистра� едукација,� обука�
и� других� видова� стручног� усавршавања� психо-
лога,�Регистра�психолога�који�држе�обуке�и�Ре-
гистра�психолога�који�су�прошли�неку�обуку.�У�
овом�моменту,�ДПС�формира�регистре�додатног�
стручног� усавршавања� својих� чланова� у� обла-
сти�пружања�психолошке�помоћи,�психолошког�
саветовања� и� психотерапије,� а� у� скорије� време��
формираће� регистре� и� других� врста� обука,� као�
што�је�додатно�стручно�усавршавање�из�школске�
психологије,� психодијагностике,� неуропсихоло-
гије,�развојне�клиничке�психологије,�форензичке�
психологије,�здравствене�психологије,�пословне�
психологије...�

Сврха�овакве�евиденције�је�да�се�психолозима�
који�су�прошли�различите�видове�додатног�струч-
ног� усавршавања� доделе� одговарајуће� потврде�
чиме� ће� почети� процес� признавања� различитих�
обука�које�припадају�неформалном�образовању,� а�
које�представљају�важан�облик�увећавања�профе-

сионалних� компетенција� психолога.� Формирање�
регистара� представља� припрему� за� лиценцирање�
психолога� након� доношења� новог� Закона� о� пси-
холошкој� делатности� и� формирања� Коморе� пси-
холога� која� ће� између� осталог� бити� одговорна� за�
праћење� формалног� образовања� и� усавршавања�
психолога�као�и�за�организовање�и�праћење�и�при-
знавање� континуираног� неформалног� образовања�
психолога.�Комисија�именована�од�стране�Изврш-
ног�одбора�ДПС�ће�формираће�критеријуме�за�раз-
личите�сертификате�који�ће�бити�основа�за�касније�
специјалне�лиценце.

Осим� припреме� за� лиценцирање� психолога,�
намера�формирања� регистара� и� додељивања� сер-
тификата�Друштва�психолога�Србије�је�и�увећање�
конкурентности�на�тржишту�рада�оних�колегиница�
и�колега�који�су�након�и�поред�формалног�образо-
вања�стекли�додатна�знања,�вештине�и�компетен-
ције�за�обављање�психолошке�делатности�кроз�ор-
ганизоване�курсеве,�обуке�и�едукације.

Одлука�о�покретању�ове�иницијативе�донета�је�

на� 25.� седници�Извршног� одбора,� одржаној� дана�
17.�децембра�2021.�године.�

Извршни�одбор�ДПС� је�става�да� је�континуи-
рана� едукација� психолога,� како�формална,� тако�и�
неформална�од�изузетне�важности�за�психолошку�
науку�и�струку�и�да�покретање�овакве�иницијативе�
доприноси�препознавању�и�уважавању�колегиница�
и� колега� који� током� своје� професионалне� карије-
ре�континуирано�увећавају�своја�знања�и�вештине�
и�тако�дају�свој�лични�допринос�развоју�и�угледу�
психологије.

У�циљу�формирања� регистра� едукација/обука�
потребно� нам� је� да� попуните� следећи� упитник.�
Упитник�се�односи�на�програм�едукације�који�др-
жите� (циљ,� трајање,� и� едукатори� који� одржавају�
обуку..).�

Молимо�вас�да�упитник�попуните�ћириличним�
писмом,�а�за�све�недоумице�и�питања�можете�нам�
писати�на�мејл:�registarpsihologa@dps.org.rs

Линк� за� попуњавање:� https://forms.gle/
VxuCV4tVKXqUHQBx9��

Са�великим�задовољством�вас�обавешта-
вамо� да� је� на� седници� Извршног� одбора�
Друштва� психолога� Србије� донета� одлука�
да�се�свим�заинтересованим�колегиницама�и�
колегама�дозволи�онлајн�приступ�пленарном�
предавању� професора� др� Драгана� Попадића�
на�тему:�„Скупови�Друштва�психолога�Србије�
првих�седамдесет�година”.

У�наставку�вас�подсећамо�на�сажетак�пле-
нарног�предавања�професора�Драгана�Попа-
дића:

„Седамдесет� година� је� од� оснивања�
Друштва�психолога�Србије,�и�седамдесет�го-

дина� стручног� и� научног� окупљања� под� ок-
риљем� Друштва.� Настављајући� се� на� грађу�
коју�су�прикупљале�колеге�Милојко�Стојано-
вић�и�Томислав�Ђурић,�у�овом�раду�се�сажето�
приказује�историјат�досадашњих�скупова�(са-
бора�и�конгреса).�Kроз�увид�у�организацију,�
тематске� области,� облике� рада�и�посећеност�
скупова�добија�се�јаснија�слика�оразвоју�пси-
хологије�као�струке�и�науке�у�Србији.�Ова�ис-
торијска� ретроспектива� помаже� нам� и� да� се�
подсетимо�друштвено-историјских�трансфор-
мација�кроз�које�је�пролазило�српско�друштво�
и�места�и�улоге�психолога�у�тим�процесима“.

Поштоване�колегинице�и�колеге,�
Са� великим� задовољством� очекујемо� овогодишњи� Ев-

ропски�конгрес�психолога,�који�ће�се�од�5.�до�8.�јула�одржати�
у�Љубљани.�

Љубазно�вас�позивамо,�да�дођете�и�са�нама�присуствујете�
презентацијама�истраживања�и�психолошких�открића�у�по-
следњим�годинама.�За�све�чланове�Друштва�психолога�Србије�
припремили�смо�посебну�погодност�-�10%�попуста�на�котиза-
цију.�За�коришћење�попуста�морате�се�пријавити�преко�линка:�
https://cankarjevdom.eventsair.com/ecp-2022/discregistration�и�
уписати�код�за�попуст:�XSITNFEQAER

ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА ПСИХОЛОГА

ОМОГУЋЕН ОНЛАЈН ПРИСТУП ПЛЕНАРНОМ 
ПРЕДАВАЊУ ДРАГАНА ПОПАДИЋАЕВРОПСКИ КОНГРЕС ПСИХОЛОГА  

ОД 5. ДО 8. ЈУЛА У ЉУБЉАНИ

КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ 
ПРИЗНАТ КАО МЕЂУНАРОДНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА
Kомора� социјалне� заштите� при-

знала� је� овогодишњи� Kонгрес� пси-
холога� Србије� под� називом� “Психо-
логија� између� професије� и� науке”�
као� међународну� конференцију.� Ли-
ценцирани�стручни�радник�активним�
учешћем�на�међународној�конферен-
цији� остварује� 20� активних� бодова,�
а� пасивним� учешћем� остварује� 10�
пасивних�бодова.�Завод�за�унапређивање�образовања�и�вас-
питања�(ЗУОВ)�признао�је�овогодишњи�конгрес�као�облик�
сталног�стручног�усавршавања�(каталошки�број�751).�

Очекујемо�вас�и�радујемо�се�сусрету�на�Kонгресу!
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психолошке новинеМАЈ 2022.

КАКО ДРЖАВА И НЕВЛАДИН СЕКТОР У ПОЉСКОЈ ПРУЖАЈУ ПСИХОЛОШКУ  
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА ИЗ УКРАЈИНЕ

СВИМ ОСОБАМА КОЈЕ БЕЖЕ ИЗ РАТНОГ  
ПАКЛА ПОТРЕБНА ЈЕ ПОМОЋ СТРУЧЊАКА

Од�почетка� ратних� сукоба� у� Украјини,�
из� ове� земље� избегло� је� више� од� пет�
милиона� људи,� од� којих� је� преко� 3,3�

милиона�њих�уточиште�пронашло�у�Пољској.�
Према�подацима�УНХЦР,�у�у�овој�земљи�тре-
нутно� борави� између� милион� и� милион� и� по�
избеглица,�а�пољску�границу�сваки�дан�пређе�
око�20.000�људи.�С�обзиром�да�је�по�украјин-
ском� закону� мушкарцима� забрањено� да� на-
пуштају� земљу� док� траје� ратно� стање,� у� ки-
лометарским�избегличким�колонама�углавном�
се�налазе�жене�и�деца,�које�је�рат�раздвојио�од�
њихових�најмилијих�–�очева,�мужева,�браће�и�
осталих� мушких� чланова� породице.� Портпа-
рол� УНХЦР� у� Пољској� Рафаел� Кострзински�
подсећа�да�су�у�сваком�ратном�сукобу�жене�и�
деца�под�посебним�ризиком�–�почев�од�тога�да�
буду�жртве�силовања�или�трговине�људима,�па�
све� до� могућности� да� буду� сведоци� стравич-
них�ратних�злочина�и�разарања.�Због�тога�им�
је�потребна�и�психолошка�подршка,�а�агенција�
Уједињених�нација�за�бригу�о�избеглицама�са-
рађује�са�бројним�невладиним�организацијама�
које�пружају�ову�врсту�помоћи�у�случајевима�
силовања,�родно�заснованог�насиља�и�губитка�
блиских�чланова�породице.�

Портпарол�Министарства�спољних�посло-
ва�Пољске�Лукаш�Јасина�истиче�да�се�невла-
дин�сектор,�заједно�са�украјинском�дијаспором�
која�броји�преко�два�милиона�људи,�први�ор-
ганизовао� око� пружања� психолошке� помоћи�
избеглицама�и�то�на�самим�граничним�прела-
зима.�

„Немогуће� је�пружити�психолошку�помоћ�
и�подршку�свакој�избеглици�из�Украјине,�јер�је�
преко�три�милиона�људи�ушло�у�нашу�земљу�
од�почетка�ратних�сукоба.�Међутим,�потруди-
ли�смо�се�да�релативно�брзо�отворимо�центре�
за�жртве�силовања�и�ратних�злочина,�односно�
за� оне� који� су� били� сведоци� стравичних� рат-
них�разарања�и�губитка�својих�најближих,�и�у�
којима� раде� психолози� посебно� едуковани� за�
рад�са�траумом“,�каже�Јасина�и�додаје�да�брига�
државе�не�сме�да�се�заустави�само�на�донацији�
топлих�ћебића,�пелена�и�хране�за�бебе.��

Због�пандемије�коронавируса�деца�из�Украји-
не� су,� попут� свих� осталих�малишана�на� планети,�
протекле�две�године�живела�у�потпуно�измењеним�
животним�околностима�–�у�социјалном�карантину,�
одвојена�од�вршњака,�школе�и�без�великог�дела�со-
цијалних� активности� које� представљају� саставни�
део� детињства.� Све� ове� околности� биле� су� про-
вокативне� за� ментално� здравље� најмлађих,� сада�
суочених� са�новом� траумом,� која�из� корена�мења�
њихове� животе.� � Истргнути� из� топлине� и� сигур-
ности�својих�домова�и�родитељског�загрљаја,�око�
700.000�малишана�прилагођава�се�на�нове�животне�
околности.�Неки�су�смештени�у�прихватне�центре,�
други�код�рођака�који� су� се�преселили�у�Пољску�
много�пре�почетка�ратних�сукоба,�а�трећи�у�пољске�
породице,�које�су�отвориле�своје�домове�за�хиљаде�
непознатих�људи�из�Украјине.��

Викторија� Соларчик,� психолог� и� волонтер� у�
пријемном� и� транзитном� центру� за� избеглице� у�
Варшави� (Punkt�Recepcyjny�Warszawa�Wschodnia)�
истиче�да�је�свака�избелица�из�Украјине�у�могућ-
ности� да� користи� услуге� здравственог� система�
Пољске,�што� значи� да�може� да� добије� бесплатну�

психолошку�помоћ�и�подршку.�
„Свим�особама�које�беже�из�ратног�пакла�по-

требна�је�помоћ�психолога,�али�жене�и�деца�пред-
стављају�најрањивији�део�избегличке�популације�и�
зато�се�ми�трудимо�да�дођемо�са�њима�у�контакт�
што� пре.�Чак� и� да� нису� били�жртве� или� сведоци�
ратних�злочина,�они�су�одвојени�од�својих�муже-
ва,�очева,�браће�и�синова�и�стрепе�за�њихов�живот.�
Нажалост,�готово�свакодневно�читамо�о�злочинима�
над�цивилима,�а�у�медијима�све�чешће�читамо�ве-
сти�о�силованим�женама.�Иако�ми�ниједна�жена�из�
Украјине� са�којом�сам�разговарала�није�поверила�
да�је�била�силована,�статистички�је�немогуће�да�ни�
са�једном�жртвом�сексуалног�насиља�нисам�била�у�
контакту“,�каже�Викторија�Соларчик.

Она� истиче� да� су� у� свим� прихватим� центри-
ма�у�Пољској�на�иницијативу�психолога�отворене�
играонице� за�децу,�како�би�се�малишани�вратили�
њиховом� најважнијем� развојном� задатку,� а� то� је�
игра.�Наша�саговорница�похваљује�напоре�владе�и�
локалне�самоуправе,�који�доста�помажу�приликом�
запошљавања�избеглица,�напомињући�да�ће�се�они�
пре�опоравити�од�трауме�и�наставити�колико-толи-
ко�нормалан�живот,�ако�имају�обавезу�одласка�на�

посао�и�осмочасовног�рада.�
„Људи�веома�разнолико�реагују�на�трауму�

којој�су�изложени�–�неки�инсистирају�да�раде�
исти�посао�којим�су�се�бавили�у�Украјини,�јер�
желе�да�њихов�садашњи�живот�буде�што�више�
налик� њиховој� дојучерашњој� свакодневници.�
Други�су�потпуно�изгубљени�и�дезоријантиса-
ни,�па�нас�питају�за�савет�шта�да�раде�са�својим�
животом�и�како�да�пронађу�нови�идентитет,�па�
се� трудмо� да� им� понудимо�што� више� опција�
и� информација.� Без� икакве� сумње,� најгоре� је�
онима� који� су� изгубили�најмилије� и� иза� себе�
оставили�срушене�домове.�Они�ће�имати�најо-
збиљније�психолошке�последице�и�најдуже�се�
оправљати�од�ратних�траума“,�наглашава�овај�
психолог.

Викторија�Соларчик�примећује�да�се�у�мо-
менту�када� се�цела�планета�полако�опоравља�
од� пандемије� коронавируса� и� враћа� старом�
животу,� народ�Украјине� суочава� са� масовном�
ратном� катастрофом�и� новом�претњом�њихо-
вом�физичком�и�менталном�здрављу.�Због�тога�
ће,� закључује�наша�саговорница,�повратак�на�
тзв.� нормалан�живот� грађанима�Украјине� ду-
пло�теже�пасти.���

Сигурно� је� да� емпатија� и� гостопримство�
пољског� народа,� који� су� видљиви� готово� на�
сваком�кораку�утичу�на�чињеницу�да�се�они�не�
осећају�као�грађани�другог�реда�и�немају�дожи-
вљај�да�су�на�терету�грађана�Пољске.�У�свим�
жардињерама�Варшаве�посађено�је�цвеће�жуто�
плаве�боје,�на�већини�државних�зграда�истак-
нуте�су�украјинске�заставе,�а�градски�превоз�је�
бесплатан�за�све�избеглице.�Чак�су�и�локални�
угоститељи� уврстили� у� свој� јеловник� многа�
јела� из� украјинске� кухиње,� а� бројни� хотели�
у� Пољској� понудили� су� бесплатни� смештај�
онима� који� долазе� из� ратног� пакла�Украјине.�
Иако�ова�земља�није�чланица�Европске�уније,�
на�нивоу�континента�донесен�је�закон�по�коме�
избеглице�из�Украјине�могу�да�раде�под�истим�
условима�као�и�њихови�грађани.�Субјективни�
осећај�избеглица�да�су�у�Пољској�добродошли�

свакако�доприноси�њиховом�психолошком�бла-
гостању.�

Петнаестогодишња�украјинска�тинејџерка�Еу-
гениа� Хорна,� која� је� из� Дњипра� са� мајком� и� два�
брата�дошла�у�пољски�град�Лублин�15.�марта,�нада�
се�да� је�рат�неће�омести�у�њеној�највећој�живот-
ној�жељи�–�да�са�успехом�заврши�средњу�школу�и�
упише�студије�психологије.�Она�је�једна�од�200.000�
деце�школског� узраста� која� су� прекинула�школо-
вање� у�Украјини�и� наставила� у�Пољској,� а� да� би�
успела� да� прими� толики� број� деце,� ова� земља� је�
морала�да�суспендује�закон�по�коме�је�број�деце�у�
одељењу�или�у�вртићу�ограничен�на�25.�С�обзиром�
на�то�да�деца�из�Украјине�долазе�са�неуједначеним�
знањем�пољског� језика,� просветни� систем�Пољс-
ке�налази�се�пред�додатним�изазовом�–�како�брзо�
превести� школске� уџбенике� на� украјински� језик�
и�наћи�довољан�број�наставника�који�би�могли�да�
изводе� наставу.� Еугенији� не� представља� проблем�
учење�пољског� језика,�ни�налажење�нових�прија-
тељица�у�Лублину,�а�средњу�економску�школу�по-
хађа�са�доста�тинејџера�из�Кијева,�Харкова,�Хер-
сона�и�Пловне.�Њена�једина�брига,�стрепња�и�нада�
јесу�отац�и�њен�очух,�који�су�остали�заробљени�у�
ратном�вихору�Украјине.����� Катарина Ђорђевић

Викторија Соларчик

Еугениа Хорна
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психолошке новине МАЈ 2022.

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА  
ДА СЕ ОТВОРИ ПРЕМА СВИМ ПСИХОЛОЗИМА

Редовна� годишња� скупштина� Друштва� пси-
холога�Србије� одржана� је� у� суботу� 7.� маја� у�
свечаној�сали�Рударско-геолошког�факултета.�

Након�што�је�председница�верификационе�комиси-
је� Весна� Чорто� константовала� да� скупштини� при-
суствује�29�делегата,�и�након�што�је�усвојен�предлог�
дневног�реда,�као�и�записник�са�претходне�скупшти-
не,�нова�председница�Друштва�психолога�Србије�др�
Тамара�Џамоња�Игњатовић�отворила�је�скупштину.

Она� је� рекла� да� први� пут� води� скупштину� у�
својству� председника�ДПС-а� и� подсетила� да� се� на�
овој� функцији� налази� тек� шест� месеци,� па� ће� из-
вештај� о� раду� поднети� на� крају� једногодишњег�
мандата.�Нагласила� је�да�дугује�велику� захвалност�
претходном� председнику� ДПС-а� Ивану� Јерковићу,�
који�је�преузео�руковођење�струковне�организације�у�
кризном�и�тешком�периоду�и�успео�да�покрене�многе�
ствари�које�су�важне�за�психолошку�струку�у�Србији,�
укључујући�и�предлог�нацрта�закона�о�психолошкој�
делатности.�Осврћући�се�на�свој�досадашњи�рад�у�
својству�председника�ДПС-а,�др�Тамара�Џамоња�Иг-
њатовић�је�нагласила�да�јој�је�било�веома�важно�да�
струковну�организацију�отвори�према�јавности,�јер�
сматра�да�психолози�морају�да�реагују�на�дешавања�
у� друштву� која� имају� утицај� на�ментално� здравље�
грађана.�

„Драго�ми�је�што�је�Друштво�дало�подршку�ве-
ликим�и�значајним�иницијативама�у�заједници�које�
су�усмерене�ка�превенцији�менталног�здравља�или�
реаговало�на�ситуације�које�су�га�угрожавале,�а�ре-
зултат� тих� активности� је� подизање� видљивости�
струковне�организације�у�јавности,�као�и�већи�број�
прегледа�сајта�Друштва�психолога�Србије.�Морамо�
имати�на�уму�да�је�ДПС�релативно�мало�удружење�
у�односу�на�број�психолога�у�земљи�–�зато�је�важно�
да�се��отвори�према�свима�и�да�нас�колеге�препознају�
као�организацију�која�ради�у�интересу�струке�и�на-
уке.� Једна� од� таквих� иницијатива� је� и� повезивање�
са�академском�заједницом,�односно�са�Одељењима�
за� психологију� на� државним� и� приватним� факул-
тетима.�Наш�циљ� јесте� да� се� колеге� укључе� у� рад�
Друштва�и�помогну�да�се�унапреди�његов�рад,�због�
тога�сам�и�иницирала�отварање�нове�секције�настав-
ника� и� истраживача� у� Друштву� психолога� Србије.�
Поносна�сам�на�сарадњу�са�Европском�федерацијом�
психолога�и�желим�да�подсетим�да�су�АПА�и�ЕФПА�
покренуле� иницијативу� за� укључивање� психолога�
у�рад�Уједињених�нација�у�Женеви“,� закључила� је�
председница�Друштва�психолога�Србије.�����

ДПС има 655 чланова
Представљајући�извештај�о�раду�Извршног�од-

бора�ДПС,�председница�Марина�Надејин�Симић,�ис-
такла�је�да�је�ИО�ДПС�у�2021.�години�одржао�укупно�
12� седница,� од�којих� је� већина�реализована�онлајн�
у�складу�са�безбедносним�мерама�изазваним�панде-
мијом� коронавируса.� � Реализација� појединих� пла-
нираних� програмских� активности� била� је� отежана�
или�у�потпуности�ометена�целокупном�ситуацијом,�
а�неке�активности�као�интензивирање�сарадње�и�по-
сете� секцијама� и� подружницама� нису� реализоване�
због�епидемијских�мера.�Срећом,�појавило�се�мно-
го�прилика�за�укључивање�ДПС-а�у�многе�значајне�
активности�које�су�биле�усмерене�повећању�видљи-
вости�друштва,�унапређивању�друштвеног�положаја�
психолога,� заговарању� јавних� политика� са� аспекта�
психолошке�добробити�појединаца�и�друштва�и�про-
фесионалном�повезивању�психолога.�

„Календарска�2021.�година�завршена�је�са�укуп-
но�655�чланова,�што�је�за�88�више�него�претходне�го-

дине.�Број�активних�секција�је�14,�а�подружница�две,�
а�у�наредном�периоду�додатна�пажња�биће�посвеће-
на�активирању�рада�секција�и�подружница.�Укупно�
је�69�чланова�ДПС-а�распоређено�у�седам�подруж-
ница,�од�којих�су�у� складу�са�условима�дефиниса-
ним�статутом�ДПС-а�активне�само�две.�530�колега�
се�изјаснило�да�су�чланови�24�секције,�од�којих�су�
неке�са�пасивним�статусом.�56�чланова�ДПС-а�није�
се�изјаснило�о�припадности“,�истакла�је�Марина�На-
дејин�Симић.�

Она�је�подсетила�да� је�27.�новембра�организова-
на� и� реализована� Изборна� скупштина� ДПС-а,� којој�
је� присуствовало� 20� од� 33� најављених� делегата.� На�
Скупштини� су� изабране�нова� председница�Друштва�
психолога�Србије�Тамара�Џамоња�Игњатовић,�пред-
седница� Извршног� одбора�Марина� Надејин� Симић.�
Изабране�су�нове�чланице�Извршног�одбора:�Дајана�
Ђилас�и�Невена�Буђевац,�а�верификовано�је�чланство�
Милице�Лазић,�Иване�Копривице�у�ИО.�Разматрани�су�
и�усвојени�сви�извештаји�о�раду�и�планови�и�програ-
ми�рада�Извршног�одбора,�Надзорног�одбора�ЦПП-а,�
Центра�за�примењену�психологију,�Надзорног�одбора�
ДПС-а,�Одбора�за�етичка�питања,�уредника�„Психо-
лошких�новина“�и�сајта�ДПС-а.�Усвојени�су�правил-
ници�о�„Психолошким�новинама“,�о�додели�награде�
за�животно�дело,�награде�„Др�Борислав�Стевановић“,�
о�признању�Друштва�психолога�Србије�„Љубомир�–�
Љуба�Стојић“,� о� додели�награде� „Живорад� –�Жижа�
Васић“,�о�додели�награде�„Јосип�Бергер“.�На�скупш-
тини�се�расправљало�о�проблему�нефункционалности�
Суда�части�ДПС,�оставци�председника�Суда�и�недос-
тављању�извештаја.�У�периоду�од�29.�септембра�до�1.�
октобра�одржан�је�и�69.�Конгрес�психолога�Србије�„Чо-
век�у�времену�контрадикторних�очекивања“,�у�онлајн�
формату,�коме�је�присуствовало�преко�400�учесника.�

„Комисија�ДПС�је�аргументовано�и�оштро�реа-
говала�на�Предлог�нацрта�закона�о�психотерапијској�
делатности� Савеза� друштава� психотерапеута� Ср-
бије.�Допис�је�прослеђен�надлежним�министарстви-
ма�и�медијима.�Као�једно�од�значајних�остварења�из�
2021.� године�издвајам�и�чињеницу�да� је�ЗУОВ-у�и�
Министарству�просвете�упућен�Предлог�за�допуну�
правилника�који�дефинишу�степен�и�врсту�образо-
вања�наставника�и�стручних�сарадника�у�основним�и�
средњим�школама,�који�је�конципирала�др�Оља�Јова-
новић�Милановић�са�Филозофског�факултета�у�Бео-
граду.�Покушавајући�да�премостимо�законске�нејас-
ноће�у�дефинисању�односа�између�мастер�психолога�

са�и�без�завршених�основних�студија�психологије�у�
следећој�фази�покушаћемо�да�у�оквиру�здравствене�
области��покренемо�одређене�активности“,�рекла�је�
Марина�Надејин�Симић.�

Приоритет доношење Закона 
Говорећи� о� фокусу� рада� Друштва� психолога�

Србије�у�текућој�години,�она�је�додала�да�је�то�пре�
свега�доношење�Закона�о�психолошкој�делатности,�
реализација�активности�у�оквиру�пројеката�у�којима�
учествује�ДПС,�креирање�и�усклађивање�правне�ре-
гулативе�ДПС-а,�рад�на�формирању�листе�психоло-
га�у�Србији,�интензивирање�сарадње�са�чланством,�
секцијама� и� подружницама� и� креирање� јавних� по-
литика� са� аспекта� психолошке� добробити� станов-
ништва.�

Представљајући�извештај�о�раду�надзорног�од-
бора� ДПС-а� у� периоду� од� новембра� 2021.� до� маја�
2022.� године,� његова� председница�Марина� Павло-
вић�истакла�је�да�је�у�том�периоду�Надзорни�одбор�
континуирано�одржао�три�седницe,�преко�зум�плат-
форме.

„Суд�части�упутио�је�допис�Надзорном�одбору�
ДПС-а�у�коме�се�од�њега�тражи�додатно�појашњење�
о�томе�на�који�начин�може�да�поступи�по�пријави�
(текућој� као� и� будућим),� као� и� упутство� како� да�
поступа�у�условима�када�Суд�части�нема�председ-
ника.�НО�ДПС-а�одговорио� је�на�овај�допис�врло�
конкретним� предлозима� како� да� се� настави� рад�
Суда� части,� на� начин� који� није� у� супротности� са�
статутом,�односно�да�нема�разлога�да�Суд�не�оба-
вља� своје� послове.�Секретар�ДПС-а� је� по� налогу�
председнице�ИО�ДПС-а�прослеђивала�Надзорном�
одбору�разна�документа�у�вези�са�радом�Суда�час-
ти,�између�осталог�и�оставке�два�члана�Суда,�поје-
диначни�случај� (допис/жалбу�грађанке),�и�тражи-
ла�да�се�НО�„прихвати�решавања�овог�предмета“.�
Суштински,�то�је�захтев�да�Надзорни�одбор�ДПС-а�
преузме�функцију�Суда� части,�што� излази� из� ок-
вира� надлежности�НО�ДПС-а.� Када� су� у� питању�
закључци�и�мере�НО�ДПС-а,�садржани�у�извештају�
о�раду�НО�који�је�усвојен�на�претходној�скупшти-
ни�ДПС-а,�уважена�је�мера�НО�ДПС-а�да�секретар�
Друштва�у�најкраћем�року�исправи�уочене�непра-
вилности� (недостајуће� правилнике� и� пословнике�
да�прибави�из�Скупштинског�материјала,�обезбеди�
потписивање,�завођење�и�архивирање�тих�докуме-
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ната)�и�да�Извршни�одбор�ДПС-а�контролише�овај�
поступак�до�момента�довођења�у�исправно�стање,�
а�која�је�проистекла�из�констатације�НО�ДПС-а�да�
секретар�Друштва�није� поштовала� одредбе� члана�
30.� статута� које� се� односе� на� њено� радно� анга-
жовање� у� вези� са� обављањем� административних�
послова�Друштва,� чувања� архиве�Друштва,� редо-
вног�ажурирања�податка�и�архивирања�података“,�
закључила�је�Марина�Павловић.�

Извештај� о� раду� етичког� одбора� представио� је�
Никола�Петровић,�а�на�скупштини�је�усвојен�предлог�

да�нови�чланови�суда�части�буду�Никола�Петровић,�
Каролина�Вереш,�Славиша�Шкоро�и�Бејан�Шаћири.��

На� годишњој� скупштини� Друштва� психолога�
Србије� нису� усвојени� извештаји� о� раду� извршног�
одбора�и�надзорног�одбора�ДПС.�

Председница�ДПС�је�истакла�да�је�важно�у�циљу�
хармонизације�рада�Друштва�психолога�Србије�да�Над-
зорни�одбор�и�Извршни�однор�у�директној�међусобној�
комуникацији� отклоне� неспоразуме� и� ускладе� даљи�
заједнички�рад�и�најавила�да�ће�организовати�састанак�
представника�ових�тела�у�што�скоријем�периоду.�

Упркос� настојању� да� сви� извештаји� предвиђе-
ни� тачкама� дневног� реда� буду� изесени� концизно�
и� разматрани� ефикасно� и� констуктивно,� на�шта� је�
председница�ДПС�на�почетку�апеловала,�расправа�је�
дуго�трајала�и�један�број�делегата�је�морао�да�напус-
ти� заседање� Скупштине,� па� у� недостатку� кворума�
расправа� о� предлогу� нацрта� Закона� о� психолошкој�
делатности� није� могла� да� се� одржи.� Планирана� је�
ванредна�скупштина�посвећена�овој�значајној�тачки�
дневног�реда.

 Катарина Ђорђевић

Без� обзира� на� чињеницу� да� су� због� пандемије�
коронавируса�ђаци�већи�део�прошле�године��наста-
ву�пратили�преко�онлајн�платформе�или� је�похађа-
ли� по� комбинованом�моделу� –� један� дан� у�школи,�
а� други�код� куће,�Министарству�просвете,� науке�и�
технолошког� развоја� пријављено� је� чак� 570� ситу-
ација�насиља,�које�су�образовне�установе�дужне�да�
пријаве�министарству,�односно�надлежној�школској�
управи.�Како�у�разговору�за�наш�лист�истиче�доцент�
др�Снежана�Вуковић,�психолог�и�шефица�Одсека�за�
људска�и�мањинска�права�у�образовању,�од�почетка�
ове�године�на�адресу�Министарства�просвете�стигло�
је�212�пријава�ситуација�тзв.�трећег�нивоа�насиља�–�у��
највећем�броју�случајева�реч�је�о�физичком�или�ком-
бинованом� (вербалном,� психолошком� и� физичком)�
насиљу,�а�преко�90�одсто�пријава�и�обавештења�од-
носи�на�случајеве�вршњачког�насиља,�док�се�знатно�
мањи�број�пријава�односи�на�насиље�које�запосле-
ни�изврше�над�учеником�или�обрнуто.�Осим�тога,�у�
последње�две�године�учесталије�су�пријаве�које�се�
односе�на�дигитално�и�породично�насиље.�

На� питање� ко� су� најчешће� жртве� вршњачког�
насиља�у�школи�и� да� ли� се� на�мети�школских� си-
леџија� чешће� налазе� дечаци� или� девојчице,� добри�
или� лошији� ученици,� односно� млађи� или� старији�
ђаци,�наша�саговорница�каже�да�се�не�могу�посебно�
издвојити� групе� ученика� према� одређеним� карак-
теристикама�у�односу�на�њихову�улогу�у�насилној�
ситуацији.�

„Вршњачко�насиље� је� независно�од�пола�и� со-
цијалног�статуса,�јер�је�насилно�понашање�промови-
сано�као�начин�решавања�проблема�у�друштву,�а�по-
некад�се�чак�и�афирмативно�приказује�кроз�медијске�
садржаје.�Број�пријава� које� установе�образовања�и�
васпитања� достављају� последњих� година� је� већи,�
јер�Министарство�просвете�инсистира�на�томе�да�се�
ове� ситуације� учине� видљивим�и� транспарентним,�
па�само�на�основу�статистичких�података�не�може-
мо�говорити�о�порасту�насиља�у�школама�–�изоло-
ваног�у�односу�на�друге�факторе�ризика�у�друштву�
у�целини,�као�ни�о�томе�да�су�облици�насиља�сада�
другачији.� Ситуација� са� пандемијом� коронавируса�
утицала� је�на�повећан�стрес,�коме�су�биле�изложе-
не�породице�и�деца.�Пријаве�дигиталног�насиља�су�
незнатно�учесталије,�а�оно�је�специфично�због�саме�
природе�медија�којим�се�информације�брзо�и�масов-
но�преносе.�Будући�да�се�ово�насиље�неретко�дешава�
у�периоду�када�деца�нису�у�улози�ученика,�веома�је�
важна�сарадња�са�породицом�и�другим�институција-
ма�у�заштити�деце“,�наглашава�наша�саговорница.�

Снежана�Вуковић�додаје�да�Министарство�про-
свете�реализује�низ�програма�који�се�односе�на�осна-
живање�деце�да�постану�активни�грађани�са�правим�
вредностима�толеранције�и�хуманизма.�Знајући�да�је�
породица�најважнија�карика�у�васпитању�деце,�ре-
сорно�министарство�пружа� јој�подршку�кроз�разне�
програме,�као�што�су�„Јаке�породице“�и�„Оснажи-
вање� породице“,� а� у� сарадњи� са� Саветом� Европе�
штампани�су�и�приручници�„Одрастати�у�демократ-
ској�породици“�и�„Живети�у�демократској�породи-

ци“.�
„Медији�и�ријалити�програми�свакако�могу�не-

гативно�да�утичу�на�развој�деце,�али�ако�породица�
негује�праве�вредности�и�има�своје�механизме�заш-
тите,�негативни�утицаји�неће�оставити�велики�траг.�
Улажући�напоре�у�спречавању�свих�облика�вршњач-
ког�насиља,��министарство�настоји�да�ради�и�са�уче-
ницима�и�са�породицама.�Осим�тога,�у�сарадњи�са�
међународним�партнерима� развијали� смо� различи-
те�превентивне�програме,�са�посебним�фокусом�на�
превенцију� и� заштиту� од� свих� облика� насиља.� Са�
Популационим�фондом�Уједињених�нација�и�Заво-
дом�за�унапређивање�образовања�и�васпитања,�при-
премили�смо�и�применили�онлајн�програм�обуке�за�
оснаживање�запослених�у�образовању�за�развијање�
одговорног�односа�према�здрављу,�очување�здравља�
и�безбедности�ученика.�Пре�годину�дана�Влада�Ср-
бије�покренула�је�националну�платформу�за�превен-
цију�насиља�у�школама�"Чувам�те",�а�Министарство�
просвете�је�одговорно�за�креирање�садржаја�њеног�
едукативног�дела.�За�само�годину�дана,�платформи�је�
приступило�око�44.000�корисника,�што�говори�о�ве-
ликом�интересовању�за�овај�проблем“,�истиче�наша�
саговорница.�

Она� додаје� да� је� ресорно� министарство� у� са-
радњи� са� Заводом� за� унапређивање� образовања� и�
васпитања�у�2021.� години�креирало�шест�обука�од�
јавног�интереса,�које�ће�у�2022.�години��бити�поста-
вљене�на�платформу�намењену�едукацији� запосле-
них�у�образовању.�Обуке�имају�за�циљ�унапређивање�
компетенција� запослених� за� креирање� сигурног� и�
безбедног�школског�окружења.�Препознајући�значај�
оснаживање�и�подршке�која� је�потребна�породици,�
Министарство�просвете�реализује�програм�„Јаке�по-
родице“,�у�сарадњи�са�УНОДЦ�(канцеларија�УН�за�
дрогу�и�криминал)�и�подршку�ОЕБС-а.�У�овој�школ-
ској�години�биће�обучено�60�стручних�сарадника�за�
примену�овог�програма,� који� ће� у� својим�школама�

реализовати�програм�са�ученицима�и�њиховим�по-
родицама.�

Истраживање� УНИЦЕФ-а� из� 2019.� године� по-
казало� је�да� је� око�65�одсто�ђака�барем� једном�то-
ком�школовања� доживело� насиље,� а� 22� одсто�њих�
пријавило� је� учестало� вршњачко� насиље.� Јавност�
је�у�Србији�је,�подсећања�ради,�била�шокирана�са-
моубиством�четрнаестогодишњег�Алексе�Јанковића�
из�Ниша,�који�је�одузео�живот�себи�скоком�са�зграде�
јер�је�месецима�био�изложен�физичком�и�психичком�
малтретирању�вршњака.�Иако� је�након�тога�покре-
нута� иницијатива� за� усвајање� „Алексиног� закона“�
који�би�дефинисао�строже�казне�за�починиоце,�али�
и�оне�који�заташкавају�насиље,�овај�закон�је�само�де-
лимично�усвојен.�Одредбе�овог� закона�налазе� се�у�
Закону�о�основама�образовања�и�васпитања,�Закону�
о�локалној�самоуправи�и�Закону�о�дечјем�омбудсма-
ну.�Како�објашњава�др�Драгана�Ћорић,�професорка�
на�Правном�факултету�у�Новом�Саду,�која�је�заједно�
са�четворо�студената�овог�факултета�саставила�овај�
акт,�Алексин�закон�представља�скуп�измена�и�допу-
на�различитих�закона�који�се�односе�на�превенцију�
вршњачког�насиља�у�школама.�

„Нацртом�Алексиног�закона�биле�су�предвиђене�
нове� и� другачије� казне� за� родитеље,� наставнике� и�
ученике.�За�блаже�прекршаје�дисциплине�предвиђе-
но�је�прављење�тзв.�уговора�о�понашању,�а�за�теже�
прекршаје�–�суспензија�и�премештај�у�другу�школу�и�
без�сагласности�родитеља.�Уговор�о�понашању,�који�
би� представљао� формализовано� обећање� ученика�
да�више�неће�правити�грешке,�није�прихваћен�зва-
нично,�иако�се�он�налази�у�неформалној�примени�у�
неким�школама,�које�су�га�навеле�као�пример�добре�
праксе.� Прихваћен� је� премештај� ученика� у� другу�
школу,�који�се�показао�делотворним�јер�дете�које�је�
створило�атмосферу�ауторитета�изазивањем�страха�
од�себе�у�једној�школи,�обично�то�не�успе�да�уради�
(бар�не�тако�брзо)�у�другој�средини“,�истиче�Драгана�
Ћорић.

У�последњих�седам�година,�троје�тинејџера�оду-
зело� је� себи�живот� због� суровог�вређања,�понижа-
вања�и�малтретирања�својих�вршњака.�Осим�Алексе,�
од�ученичког�насиља�школа�није�успела�да�заштити�
четрнаестогодишњу�Анђелу�из�Краљева�и�четрнае-
стогодишњег�Александра�из�Новог�Сада.�Вршњаци�
који� су�их�малтретирали�и� са�њима� се� сурово�ша-
лили�на�друштвеним�мрежама�били�су�кривично�не-
одговорни,�док�су�школске�власти�биле�убеђене�да�
родитељи�преувеличавају�проблем�и�да�ће�се�дечје�
свађе�решити�саме�од�себе.��

Законом�о�основама�система�образовања�и�вас-
питања� прописане� су� васпитне� и� васпитно-дис-
циплинске�мере�које�могу�бити�изречене�ученицима�
који�врше�насиље�над�другим�ђацима�или�наставном�
особљу.�За�лакшу�повреду�обавеза�ученика�изриче�се�
васпитна�мера�опомена,�укор�одељенског�старешине�
или�укор�одељенског�већа,�а�на�основу�изјашњења�
наставника� који� остварује� наставу� у� одељењу�уче-
ника.����

 Катарина Ђорђевић

ИСТРАЖИВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ НАСИЉА 
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 570 ПРИЈАВА ЗБОГ НАСИЉА У ШКОЛАМА
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психолошке новине МАЈ 2022.

Од� почетка� године� у� Србији� је� убијено� 13�
жена,�од�чега�је�деветоро�њих�страдало�у�„топ-
лом�породичном�гнезду“�и�од�стране�најближег�
свог�–�мужа,�сина,�оца�или�брата,�а�овој�статисти-
ци�треба�придружити�и�пет�покушаја�фемицида.�
Убијене�жене�су�нечије�мајке,�сестре,�баке�и�те-
тке,� истичу�представнице�Аутономног�женског�
центра�поводом�18.�маја,�Дана�сећања�на�жене�
жртве�насиља.�У�овој�невладиној�организацији�
истичу�да�кључно�питање�које�треба�поставити�
гласи�–�да�ли�у�нашој�земљи�постоје�механизми�
који�могу�да�зауставе�и�промене�црну�статисти-
ку�која�гласи�да�сваке�године�бива�убијено�око�
тридесет�жена.��

„Поразно� је� и� алармантно� што� имамо� саз-
нања�да�се�свака�трећа�жена�убијена�у�породич-
но-партнерском�контексту�обраћала�надлежним�
институцијама� за� помоћ.� Истраживање� Ауто-
номног�женског�центра�показује�да�је,�од�момен-
та�када�се�жена�први�пут�обратила�надлежнима�
за�помоћ�до�тренутка�убиства,�у�просеку�прошло�
три�године,�током�којих�је�она�барем�шест�пута�
имала�контакт�са�институцијама.�Дакле,�не�мо-
жемо�рећи�да�се�убиства�дешавају�изненада�или�
„преко� ноћи“� и� да� нико� није�могао� да� претпо-
ставити�фатални�крај.�Основни�закључак�нашег�

истраживања�гласи�да�не�постоји�координисана�
и� мултисекторска� комуникација� између� инсти-
туција�система�–�полиције,�суда�и�тужилаштва“,�
истиче� Ведрана� Лацмановић� из� Аутономног�
женског�центра.

Наша� саговорница� објашњава� да� се� некад�
ради�о�неблаговременом�поступању�–�тужилаш-
тво�у�једном�граду�је�три�године�након�пријаве�
жене�о�насиљу�у�породици�покренуло�поступак.�
Неке�институције�имале�су�неадекватну�проце-
ну�безбедносног�ризика�коме�је�жена�изложена,�
а�некад�је�изостало�праћење�изречених�мера.�То�
значи�да�нико�није�проверавао�да�ли�насилник�
крши� забрану�приласка�жртви,� изречену�након�
насиља�у�породици�или�поштује�меру�обавезног�
лечења�алкохолизма�или�наркоманије,�коју�је�из-
рекао� суд.�На� тај� начин� се,� закључује�Ведрана�
Лацмановић,� насилнику�шаље� порука� да� може�
да�се�понаша�како�жели�и�да�неће�трпети�санк-
ције�за�своје�понашање.�������

На�констатацију�да�континуирано�расте�број�
прописа,� закона� и� конвенција� које�штите�жену�
од�породичног�насиља,�али�да�упркос�томе�сваке�
године�око�тридесет�жена�заврши�у�читуљи,�она�
истиче�да�држава�не�може�спречити�сва�убиства,�
али� сигурно�може� заштитити� оне�жене� које� су�

тражиле�помоћ�од�ње.���
„Ми� немамо� систем� који� штити� жене,� већ�

појединце� у� том� систему� који� адекватно� реа-
гују�на�пријаве�насиље.�Лицемерно�је�позивати�
жене�да�пријаве�насиље,� ако� знамо�да� трећина�
оних�која�је�тражила�помоћ�није�добила�заштиту�
државе.�Убијене�жене�морају� бити� опомена� да�
морамо�створити�друштво�у�коме�постоји�нулта�
толеранција�на�родно�засновано�насиље“,�кате-
горична�је�наша�саговорница.�

На�констатацију�да�све�чешће�читамо�у�ме-
дијима�како�је�насилник�након�убиства�починио�
самоубиство,�она�каже�да�феномен�„суицид�по-
сле� фемицида“� није� редак� и� карактеристичан�
само� за� наше� подручје� –� светска� истраживања�
говоре�да� је�између�40�и�70�одсто�убица�дигло�
руку�на�себи�након�што�је�пресудило�жртви.�

„У�основи,�насилник�жели�да�успостави�моћ�и�
контролу�над�женом�и�ситуацијом�у�којој�се�нала-
зе.�Када�је�убије,�његов�живот�постаје�бесмислен�
и�зато�он�диже�руку�на�себе.�Осим�тога,�пракса�го-
вори�да�насилници�често�користе�претње�суцидом�
да�би�застрашили�жртву,�а�некада�„најаве“�и�само�
убиство�жене,�тако�да�претње�са�фаталним�садр-
жајем� увек� треба� озбиљно� схватити“,� закључује�
Ведрана�Лацмановић.� К. Ђорђевић

ДАН СЕЋАЊА НА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА – 18 МАЈ
ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ УБИЈЕНО 13 ЖЕНА

У�организацији� иницијативе� „За� тебе� –� ва-
жно� је“�и�психолошким�центром�за�мен-
тално�здравље�у�заједници�„Ментал�Хаб“�

из� Новог� Сада� почела� је� кампања� под� називом�
„Стави�се�у�моје�ципеле“,�која�има�за�циљ�скре-
тање�пажње�шире�и�стручне�јавности�на�последи-
це� таблоидног� и� сензационалистичког� извешта-
вања�о�догађајима�који�укључују�људску�патњу�и�
бол,�као�што�су�самоубиство,�убиство,�саобраћај-
на�несрећа,� односно�физичко�или�сексуално�на-
сиље.� Како� у� разговору� за� наш� лист� истиче�Ан�
Мари� Ћурчић,� новинарка� и� представница� ини-
цијативе�„За�тебе�–�важно� је“,�сведоци�смо�да�у�
растућем�броју�медија,�укључујући�и�оне�који�се�
у�јавности�не�перципирају�као�таблоиди,�рубрика�
„Црна�хроника“��све�чешће�постаје�платформа�за�
ријалитизацију�трагичних�догађаја.��

„Јер,� како� другачије� именовати� сензациона-
листичке� наслове� типа� „шокантно",� „језиво",�
„из� минута� у� минут"� праћене� детаљним� описи-
ма� трагедија,� личним� подацима� и� појединос-
тима� из�живота�жртава� или� актера� тих� догађаја�
и� спекулацијама� како� о� зашто� се� десио� суицид,�
убиство�или�породчно�насиље.�О�каквом�јавном�
интересу� ту� говоримо?� Какав� смисао� има� обја-
вљивање� фотографије� на� којој� родитељи� плачу�
над� телом� деветогодишње� девојчице� страдале� у�
саобраћајној� несрећи?� Или� објављивање� опро-
штајног� писма� особе� која� је� одлучила� да� себи�
одузме�живот?�Није�ли�заправо�у�интересу�јавно-
сти�да�о�догађајима�који�укључују�људску�патњу�
и�бол�медији�извештавају�са�посебном�пажњом?�
Ми�верујемо�да� јесте,�као�што�верујемо�и�да�су�
позитивни� помаци� могући� –� уколико� сви� зајед-
но�будемо�довољно� гласни�и�довољно�упорни�у�
указивању�на�могуће� психолошке� и� емоционал-
не� последице� сензационалистичког� и� неетичког�
извештавања� у� рубрикама� хронике,� не� само� по�
особе�или�њихове�ближње�о�којима�се�извештава,�

већ� и� на� далеко�шири� круг�људи“,� истиче�наша�
саговорница�и�додаје�да�кампања�носи�симболич-
ни�хештег�„Стави�се�у�моје�ципеле“,�да�би�свако�
од�нас�размислио�како�би�се�осећао�када�би�ме-
дији�на�сензационалистички�начин�извештавали�
о�трагедији�нама�блиске�особе.�

Ан�Мари�Ћурчић� је� и� сама� била�жртва� нее-
тичког�и� сензационалистичког�извештавања�ме-
дија� када� је� њена� кћерка� одузела� себи� живот� и�
присећа� се� да� јој� је� свега� десет� сати� након� ове�
ужасне�трагедије�колега�послао�у�инбокс�поруку�
да�му�да�изјаву�уз�објашњење�„Знаш,�такав�нам�

је� посао“.�Она� истиче� да� све� већи� број� новина-
ра�прави�„сачекуше“�испред�породичних�домова�
људи� који� пролазе� кроз� пакао� губитка� блиских�
особа,�како�би�од�њих�узео�„ексклузивне“�изјаве�
или�интервјуишу�комшије�и� случајне�пролазни-
ке�у�жељи�да�сазнају�што�више�детаља�о�животу�
покојника.����

„Не�поставља�се�питање�да�ли�треба�извешта-
вати� о� трагичним� догађајима� –� споран� је� начин�
на�који�се�то�ради.�Ја�разумем�да�је�веома�тешко�
опстати�на�медијском�тржишту,� јер� је�конкурен-
ција� велика,� али� се� због� „кликова“� и� „лајкова“�
стално�померају�црвене�линије�етичког�извешта-
вања.�Пре�пар�дана�ме�је�шокирао�један�медијски�
портал�који�је�пренео�фотографију�са�инстаграма�
на�којој�је�снимљена�особа�која�стоји�на�мосту�и�
припрема�се�да�скочи�у�смрт.�Од�људске�несреће�
се�прави�ријалити�и�та�пракса�се�„прелива“�и�у�ме-
дије�које�перципирамо�као�озбиљне�и�пристојне�
–�као�да�смо�потпуно�заборавили�на�едукативну�
улогу�јавног�информисања.�Врхунац�лицемерја�је�
када�медији�објаве�вест�о�самоубиству,�зачињену�
свим�сензационалистичким�детаљима�о�покојни-
ку,� да� би� на� крају� текста� навели�СОС� телефоне�
служби�и�институција�за�ментално�здравље�преко�
којих�можете�потражити�помоћ�ако�размишљате�
о�суициду“,�резигнирано�прича�Ан�Мари�Ћурчић.��

У� оквиру� кампање� „Стави� се� у�моје� ципеле“,�
стручњаци�психолошког�центра�за�ментално�здра-
вље�у�заједници�„Ментал�Хаб“�уз�конкретне�при-
мере�сензационалистичког�извештавања�објашња-
ваће� какве� све� последице� носи� таблоидизација�
људских�трагедија�–�не�само�када�је�у�питању�поро-
дица�особа�које�су�изгубиле�живот,�већ�и�ментално�
рањивих�особа.�Кампању�је�подржало�и�Друштво�
психолога�Србије,�поред�педесет�струковних�орга-
низација,�као�и�струковна�новинарска�удружења�–�
Удружење�новинара�Србије�и�Независно�удружење�
новинара�Србије.�� К. Ђорђевић

КАМПАЊА „СТАВИ СЕ У МОЈЕ ЦИПЕЛЕ“

ПРОТИВ ТАБЛОИДНОГ ИЗВЕШТАВАЊА О ТРАГЕДИЈАМА
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Тешко�је�поверовати�да�благи�осмех�профе-
сора�Владимира�Нешића�више�нећемо�ви-
дети,�нити�уживати�у�његовом�истанчаном�

смислу� за� хумор,� музикалности� и� одушевљењу�
у�очима�с�којим�је�пратио�сваку�занимљивост.�9.�
априла�ове�године�ненадано�нас�је�напустио.�Ње-
гово�име�и�дело�уткани�су�у�темеље�Филозофског�
факултета�и�Универзитета�у�Нишу,�а�његово�цело-
купно� професионално� ангажовање� допринело� је�
развоју� психологије� у� Србији� и� као� науке� и� као�
струке.� Нимало� није� једноставно� набројати� све�
активности,� публикације,� јавне� наступе� који� су�
обележили� професионалну� каријеру� професора�
Нешића,�нити�је�једноставно�говорити�о�њему�као�
особи,�колеги,�професору,�а�да�се�не�осети�мањка-
вост�и�ограниченост�сећања.�Заиста�је�имао�веома�
плодну�каријеру,� а� сам� је� био�необично�надарен�
социјални�психолог,� наратор,�шармер� са� бенево-
лентим�смислом�за�хумор�и�раскошном�музикал-
ношћу.

Професор� Нешић� је� од� оснивања� засебне�
студијске� групе� Психологија� на� Филозофском�
факултету� у�Нишу,� 01.10.1973.� био� ту� запослен,�
најпре�као�асистент-приправник,�уједно�и�секре-
тар� одељења,� а� касније� као� професор� и� дугого-
дишњи� управник.�У� звање� доцента� на� предмету�
Социјална� психологија� на� Групи� за� психологију�
и�Групи�за�социологију�Филозофског�факултета�у�
Нишу�изабран� је� 1984.� године.� Звање� ванредног�
професора�стиче�1990.�и�реизабран�је�1995.�годи-
не.�У�звању�редовног�професора�ради�од�2000.�го-
дине.�Предавао�је�на�Филозофским�факултетима�у�
Скопљу�и�Приштини,�као�и�на�последипломским�
студијама�Грађевинско-архитектонског�факултета�
Универзитета� у�Нишу,� постдипломским� студија-
ма�на�Педагошком�факултету�у�Јагодини,�затим�на�
Учитељском�факултету�у�Врању,�Вишој�музичкој�
школи�и�Факултету�уметности�у�Нишу.�Помагао�
је�у�оснивању�и�развоју�и�других�установа,�одсека�
и�департмана,�нпр.�Више�музичке�школе�у�Нишу,�
затим� Факултета� уметности� на� Универзитету� у�
Нишу�(у�својству�члана�матичне�комисије�која�је�
основала�ове�установе).�Иницијатор� је�оснивања�
Студијске�групе�за�новинарство.

Неколико� студијских� боравака� остварио� је� у�
СР�Немачкој,�Аустрији�и�Италији.�Осим�тога�био�
је� носилац� академске� стипендије� немачке� вла-
де�1976�–�1977,�као�и�стипендије�Kарл�Дуисберг�
1981.�Од�2004.�године�био�је�пуноправни�члан�Ев-
ропске� асоцијације� за� експерименталну�социјал-
ну�психологију�(ЕАЕСП).�Био�је�члан�је�Друштва�

психолога�Србије� од� дипломирања� 1968.� године�
и� члан� Извршног� одбора� ДПС-а� у� два� мандата,�
председник�Подружнице�ДПС-а�у�Нишу�дуги�низ�
година,� председник�Програмског� одбора� Сабора�
психолога�Србије�2000.�Био�је�члан�Виктимолош-
ког�друштва�Србије,�члан�Одбора�за�хуманистич-
ке�науке�Министарства�за�науку�и�технологију�Ре-
публике�Србије,�члан�Одбора�за�израду�програма�
за�менаџмент�квалитета�на�Универзитету�у�Нишу.�
Добитник� је� Плакете� Универзитета� у� Нишу� за�
1990.� годину.�Од�1971�до�1991�био� је�члан� Југо-
словенског�удружења�за�музикотерапију.

Проф.�др�Владимир�Нешић�је�публиковао�ве-
лики�број�научних�дела�познатих�домаћој�и�ино-
страној�научној�и�уметничкој�јавности,�и�то:

‒� монографија� и� поглавља� у� монографијама�
(8);

‒�књига�и�уџбеника�(30);
‒�радова�у�часописима�са�ИМПАKТ�фактором�

(10);
‒�радова�у�осталим�часописима�(51);
‒� саопштења�на�научним� скуповима�међуна-

родног�значаја�(53)�и
‒�саопштења�на�домаћим�научним�скуповима�

штампана�у�изводу�(70).
Професор�др�Владимир�Нешић�био�је�рецен-

зент�14�монографија�и�уџбеника,�као�и�већег�броја�
радова� објављених� у� реномираним� часописима.�
Стекао� је� значајан�међународни� углед� у� научној�
области� психологије,� социјалне� психологије� и�
психологије�уметности.�Његове�научне�моногра-
фије�Трагање�за�смислом�у�музици�(2002)�и�Музи-
ка,�човек�и�друштво�(2003)�значајно�су�допринеле�
развоју� и� афирмацији� ових� области.�Поменутим�
научним� публикацијама,� учешћем� на� бројним�
међународним�и�домаћим�научним�и�стучним�ску-

повима,�као�и�менторским�радом�са�докторандима�
и�студентима�магистарских�и�мастер�студија�ши-
рио�је�свој�утицај�пре�свега�у�области�социјалне�
психологије.�Био�је�предавач�по�позиву�на�конфе-
ренцији�Психолога�подунавских�земаља�одржане�
1987.�године�у�Туцингу�(СР�Немачка)�и�предавач�
по� позиву� на� конференцији�Психолога� подунав-
ских� земаља� одржане� 2001.� године� у� Регенсбур-
гу� (СР�Немачка).�Успоставио� је�значајне�контак-
те� са� психолозима� из� ових� земаља,� нарочито� са�
професорима�Департмана�за�психологију�у�Грацу�
(Проф.� Хубер� Х.)� и� Минхену� (Проф.� емеритус�
Бäумлер�Г).�Био�је�учесник�научне�конференције�
поводом�обележавања�120�година�од�формирања�
прве� лабораторије� за� експерименталне� психоло-
гије� у�Лајпцигу� (СР�Немачка).�Учесник�на�Kон-
гресу�Немачког�друштва�за�психологију�2002.�го-
дине,�а�покренуо�је�научно�стручну�конференцију�
Дани�примењене�психологије�у�Нишу,�2005�годи-
не,�која�је�прерасла�у�међународну�конференцију�
и�редовно�се�одржава�на�Филозофском�факултету�
у�Нишу.�Био� је�руководилац�три�пројекта�које� је�
финансирало� Министарство� просвете,� науке� и�
технолошког�развоја�РС�у�периоду�од�2000�године�
до�2011.�Осим�тога,�са�места�управника�Департ-
мана� за�психологију�и� студијске� групе� за�психо-
логију�(1984�–�1991,�1997�–�2001,�и�2004�–�2009)�и�
продекана�Филозофског�факултета�(за�наставу�од�
2001�до�2002�и�за�науку�од�2003�до�2004),�активно�
је�учествовао�у�унапређењу�студијских�програма�
и�наставе�на�психологији,�њеном�кадровском� ја-
чању,�као�и�делатностима�Филозофског�факултета�
у�целини.

Професор�Владимир�Нешић�је�био�ментор�за�
израду�7�докторских�дисертација,�члан�Kомисија�
за�оцену�и�одбрану�5�докторских�дисертација�на�
матичном�факултету�и�9�докторских�дисертација�
на�другим�факултетима.�Одлуком�Сената�универ-
зитета�у�Нишу�2015.�године�стекао�је�звање�про-
фесора�ЕМЕРИТУСА�Универзитета�у�Нишу,�које�
се� додељује� редовним� професорима� у� пензији� у�
знак� признања� за� укупан� научни,� стручни� и� пе-
дагошки�рад�и�допринос�развоју�и�напретку�фа-
култета�и�Универзитета.�Ово�звање�и�ласкаво�при-
знање�целокупној�животној�каријери�додељено�је�
до�сада�само�четворици�професора�Универзитета�
у�Нишу.�Још�једно�велико�признање�обележило�је�
професионалну� каријеру� професора� Владимира�
Нешића,�признање�за�животно�дело�које�му�је�до-
делило�Друштво�психолога�Србије�2019.�године.�

 Проф. др Јелисавета Тодоровић

Са�великим�жаљењем�обавештавамo�јавност�
да� је� 9.� априла� 2022.� године,� после� краће�
болести� преминуо� др� Владимир� Нешић,�

професор�емеритус�Филозофског�факултета�Уни-
верзитета�у�Нишу,�чији�је�наставни�и�научни�рад�
био�везан�за�Департман�за�психологију.

Рођен� је� у�Нишу�21.11.1945.� године.�Студије�
психологије�завршио�је�1968.�године�на�Филозоф-
ском�факултету�Универзитета�у�Београду,�на�коме�
је� и� магистрирао,� а� докторирао� је� на� Филозоф-
ском�факултету�Универзитета�у�Нишу.�Аутор�је�и�
коаутор�великог�броја�публикација�–�монографија�
и�бројних�научних�студија�објављених�у�домаћим�
и�страним�часописима,�зборницима�и�тематским�
публикацијама� из� области� психологије.� Учест-
вовао� је� на� бројним� научним� конференцијама� у�
земљи�и�иностранству.�

Професор� Владимир� Нешић� дао� је� посебан�

допринос� оснивању� студијске� групе� за� психоло-
гију� на� тек� основаном� Филозофском� факултету�
у�Нишу,�пре�пола�века,�као�и�обнављању�студија�
психологије� 1997.� године,� након� вишегодишње�
паузе�у�раду�ове�групе.�Један�од�значајних�допри-
носа� развоју� научно-истраживачког� рада� психо-
лога�у�Нишу�је�и�покретање�конференције�„Дани�
примењене� психологије“,� која� ће� се� ове� године�
одржати�18.�пут,�сада�већ�са�традицијом�научног�

скупа� међународног� значаја.� � Такође,� професор�
Нешић�је�активно�учествовао�у�професионалном�
развоју�већине�данашњих�наставника�на�Департ-
ману�за�психологију�и�тако�доприносио�његовом�
кадровском�јачању.

Током�своје�радне�каријере�на�факултету,�по-
ред�наставног�и�научног�рада,�обављао�је�и�друге�
важне� дужности:� управника�Департмана� за� пси-
хологију,�продекана�Филозофског�факултета,�чла-
на� факултетских� и� универзитетских� стручних� и�
управних�тела.�

Професор� Нешић� био� је� активан� члан�
Друштва�психолога�Србије.�Многи�психолози�ће�
га�памтити,�између�осталог,�по�прилозима�о�зна-
чајним�психолозима,�који�су�током�дужег�периода�
објављивани�као�редовни�прилози�у�„Психолош-
ким�новинама“.

 Гордана Ђикић

ИН МЕМОРИАМ: ВЛАДИМИР НЕШИЋ

НАДАРЕНИ СОЦИЈАЛНИ ПСИХОЛОГ  
СА РАСКОШНИМ МУЗИЧКИМ ТАЛЕНТОМ
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ДРУГИ ПИШУ

•�Често�заборављамо�да�стручњаци�из�области�
менталног� здравља�и� сами�пати�од�душевних� те-
гоба

•�Многи�здравствени�радници�стрепе�да�би�их�
отворени�разговор�о�менталним�проблемима�могао�
коштати�каријере�и�обнављања�лиценце

•�Потреба�да�их�пацијенти�виде�као�„суперхе-
роје“�многе�спречава�да�говоре�о�патњама�кроз�које�
пролазе

•�Захваљујући�друштвеним�медијима,�смањује�
се� стигматизација� особа� које� пате� од� менталних�
проблема,� па� психолози� и� психијатри� отвореније�
причају�о�својим�тегобама

Када�причамо�о�депресији,� анксиозности,� би-
поларном�и�другим�поремећајима�менталног�здра-
вља,� прва� асоцијација� су� нам�пацијенти� и� општа�
популација.�Често�заборављамо�да�се�здравствени�
радници,� укључујући� лекаре,� медицинске� сестре,�
психологе�и�психијатре,�чешће�боре�са�поремећаји-
ма� менталног� здравља� него� општа� популација.�
Уопштено� говорећи,� стигма� повезана� са� поре-
мећајима�менталног� здравља�и�даље� је�свепрису-
тна,�иако�се�ставови�полако�али�сигурно�мењају�на�
боље.�Због�тога,�многи�појединци�у�општој�попу-
лацији� одлучују� да� не� траже� помоћ� из� страха� од�
срамоте,�а�здравствени�радници�често�се�налазе�у�
деликатнијој�и�проблематичнијој�ситуацији.��

Наиме,� припадници� медицинске� струке� као�
што� су� психијатри� и� клинички� психолози� често�
страхују�да,�ако�проговоре�о�својим�поремећајима�
менталног�здравља�или�траже�лечење,�њихове�ко-
леге�и�пацијенти�могу�да�их�осуде�или�не�разумеју.�
Уз� то,� они� страхују� да� би� тражењем� стручне� по-
моћи�било�угрожено�њихово�право�на�приватност,�
а�неки�стрепе�да�би�потенцијално�могли�да�се�суоче�
са�проблемима�који�се�односе�на��обнављање�или�
добијање�лекарске�или�психотерапеутске�лиценце.�
Као� резултат� тога,� тражење� помоћи� или� чак� раз-
говор� о� поремећајима� мен-
талног� здравља�међу�практи-
чарима� менталног� здравља�
често�је�табу�тема,�што�дово-
ди�до�погоршања�симптома�и�
потенцијалних� покушаја� са-
моубиства.�

Шта кажу бројке
Изгарање� и� замор� емпа-

тије� су� два� основна� и� нај-
чешћа� разлога� због� којих�
здравствени� радници,� укљу-
чујући�психологе,�психијатре�
и� психотерапеуте,� имају� ви-
соку� стопу� поремећаја� мен-
талног� здравља.� Међутим,�
већина�здравствених�радника,�
укључујући� и� стручњаке� за�
ментално�здравље,�не�жели�да�
открива� своје� психичке� тего-
бе�из�страха�да�ће�бити�осра-
моћени� или� потенцијално�
изгубити�дозволу�за�бављење�
својом�професијом.�

Недавно� истраживање�
које� је� спровео� „Мedscape“�
показало� је� високу� стопу�
сагоревања� међу� лекарима,�

укључујући�и�42�одсто�психијатара�и�стручњака�за�
ментално�здравље.�Постоји�и�висока�стопа�самоу-
бистава�међу� стручњацима� за�ментално� здравље,�
при�чему�неке�студије�показују�да�се�око�трећина�
њих�осећа�суицидално,�а�скоро�четири�одсто�њих�
покушало�је�самоубиство.�Једна�студија�са�више�од�
хиљаду�насумично�узоркованих�психолога-савето-
даваца�открила� је�да�се�62�процената�испитаника�
изјаснило�као�депресивно.�Од�оних�са�симптомима�
депресије,�42�одсто�је�пријавило�неки�облик�само-
убилачких� идеја� или� понашања.�У� једном� недав-
ном�истраживању�чак��61�одсто�психолога�навело�
је�да�су�доживели�клиничку�депресију�бар�једном�
у�животу.�

Зашто� стручњаци� за� ментално� здравље� нера-
до�говоре�о�својој�борби�са�менталном�болешћу?�
Један� од� изазова� у� разговору� о� овим�проблемама�
јесте�перципирана�осуда�и� срамота�од� стране�ко-
лега�и�пацијената.� Здравствени�радници�често� се�
доживљавају� као� суперхероји� чија� је� дужност� да�
спасавају� животе...�Међутим,� то� није� баш� тачно.�
Реченица�др�Едвардса�Трудоа,�која�гласи�да�је�по-
сао� лекара� да� „лечи� понекад,� олакшава� често,� а�
теши�увек“�лепо�описује�посао�здравствених�про-
фесионалаца.��

Многи�здравствени�професионалци�на�својој�
души�често�носе�терет�немогућности�да�причају�
о�својим�борбама.�Стручњаци�за�ментално�здра-
вље� требало� би� да� буду� „здрави“,� исцелитељи,�
док� су�пацијенти� ти�који� су�болесни�и� треба�да�
се�лече.�Осим�тога,�унутар�здравствене�заједни-
це� често�постоји� уверење�да� –� ако� сте� болесни,��
можда� нисте� способни� да� вежбате� и� лечите� бо-
лесне�пацијенте.�

Према� истраживању� Америчког� психолошког�
удружења� (АПА),� скоро� половина� стручњака� за�
ментално� здравље,� који� имају� поремећај� ментал-
ног�здравља,�не�тражи�помоћ.�Иста�анкета�откри-
ла� је� да� скоро� половина� клиничара� за� ментално�

здравље�који�имају�самоубилачке�идеје�није�била�
спремна�да�говори�о�својим�мислима�и�осећањима.�
Нажалост,�истраживања�су�показала�да�стручњаци�
за�ментално�здравље��своје�душевне�проблеме�чес-
то�посматрају�као�слабост�и�покушавају�да�остану�
„јаки“,��прикривајући�симптоме�тегоба�и�гурајући�
своја�осећања�у�страну.�Други�страх�је�да�је�само-
откривање� неприкладно� и� да� отежава� терапијски�
процес.�

Шта можете да урадите за себе
Многи� стручњаци� за� ментално� здравље� стра-

хују�да�би�откривање�поремећаја�менталног�здра-
вља�могло�негативно�утицати�на�њихову�каријеру.�
Осим�тога,�плаше�се�да�ће�бити�санкционисани�од�
стране�органа�за�издавање�професионалних�лицен-
ци.�Последњих�неколико�деценија,�државни�одбо-
ри�за�лиценцирање�постављали�би�широк�спектар�
питања�о�нечијем�менталном�здрављу,�укључујући�
и� терапије� које� је� особа�имала� у�прошлости.�Од-
говарање�са�"да"�на�било�које�од�ових�питања�би�
потенцијално�могло�покренути�инвазиван�процес�
који�би�стручњака�за�ментално�здравље�могао�ко-
штати�дозволе�за�рад.�Срећом,�захваљујући�препо-
рукама�Федерације�државних�медицинских�одбора�
из�2018.� године,�многи�федерални�одбори�проме-
нили�су�своје�дијагностичке�упитнике�и�сада�се�у�
њима� налазе� само� питања� које� се� односе� на� тре-
нутна�оштећења�која�могу�утицати�на�способност�
лекара�да�ради�свој�посао�у�садашњем�тренутку.�

Захваљујући�бројним�средствима�јавног�инфо-
рмисања,� али�и�популарним�друштвеним�медији-
ма,� разговори� о� менталном� здрављу� постали� су�
присутнији�него�раније�и�у�заједници�здравствених�
радника.�Због�дељења�искрених�прича,�све�је�мање�
стида�и�стигме�који�су�повезани�са�поремећајима�
менталног�здравља�међу�практичарима�менталног�
здравља.�У�доба�када�су�појединци�„бренд“,�многи�

стручњаци�за�ментално�здра-
вље�не�користе�само�друштве-
не�медије�да�промовишу�своју�
праксу,�већ�и�да�отворено�го-
воре�о�својим�борбама�за�мен-
тално�здравље.�

Ако�сте�стручњак�за�мен-
тално�здравље�који�се�бори�са�
душевним� проблемима� или�
познајете�колегу�коме�је�теш-
ко,�ево�савета�за�вас:

•�Разговарајте�о�томе�кроз�
шта�пролазите

•�Поделите�своје�искуство�
са�другима

•�Помажите�једни�другима
•�Потражите�помоћ�за�ваш�

поремећај�менталног�здравља
•�Потражите�терапију�као�

вид�превенције�и�вид�бриге�о�
себи

•� Вежбајте� свакодневну�
рутину�неге�о�себи

•�Узмите�одмор
•�Научите� како� да� кажете�

„не“� стварима� због� којих� се�
осећате� непријатно,� као� што�
је�дуго�радно�време�или�пре-
више�смена

 (Psychology today)
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