
 

 

SALUTOGENEZA – obrt za savjetovanje i ostale usluge 

Vl. Božidar Popović,  

K.Tomislava 188a, Belišće 

OIB: 24121184 203 

MB: 97645648 

 

Kratko obiteljsko savjetovanje, 3.generacija  

Mjesto: dvorana „Margarita Peraica“ Hrvatskog liječničkog katoličkog društva, Praška  6/II 

(Marićev prolaz), Zagreb 

Uvodna radionica programa: petak, 23.veljača2018 od 16-20 sati 

Prva radionica programa:  subota, 3.ožujka 2018 od 9-18 sati 

 

Drage kolegice i kolege, 

obrazovanje za obiteljske liječnike „Kratko obiteljsko savjetovanje“ započeto je prvom generacijom u 

Našicama  2015. g., a nastavljeno 2017. g. s drugom generacijom u Slavonskom Brodu. 

 

Najveća snaga Vas, obiteljskog  liječnika, jeste VI SAMI.  

Vaša osobnost, povjerenje, ustrajnost i kontinuitet razlog su da već generacije Vaših pacijenata imaju 

povjerenja u Vas. Od davnina su ljudi tražili pomoć od osoba koja su imala posebna znanja i vještine o 

zdravlju i uvijek je u njihovom odnosu najvažnija bila međusobna komunikacija i konverzacija. 

Povjerenje je temelj svakog odnosa. Pa tako i odnosa obiteljskog liječnika i pacijenta. 

Vaši pacijenti najviše Vama vjeruju. 

 

Zašto se odlučiti za obrazovanje „Kratko obiteljsko savjetovanje“? 

• zato jer možete nadograditi vlastito životno i profesionalno iskustvo znanjima i spretnostima 

planiranja, organiziranja i vođenja terapijskog razgovora u Vašoj ordinaciji. 

       •     zato jer ćete dobiti znanja i vještine KAKO ujediniti resurse Vas i Vaših pacijenata u 

ostvarivanju njihovih poželjnih ishoda. 



 

 

• zato jer ćete biti član(ica) skupine koja dijele slične vrijednosti, uvjerenja i interese, te na taj 

način dio istog sistema osobne i profesionalne potpore vaše vlastite izgradnje. 

Program je nastao 2012. g. s prvim radionicama "Posttraumatski stres i(li) posttraumatski 
uspjeh", te "Depresija kao izazov: sistemski pristup" koje sam održao 2013. i 2014. g. 
Sudionici, uglavnom liječnici obiteljske medicine, tada su mi dali snažan poticaj da 
organiziram trogodišnju edukaciju pod nazivom "Kratko obiteljsko savjetovanje". Kroz 15 
jednodnevnih radionica subotom (3 u proljeće, 2 u jesen – tijekom 3 godine) polaznici stječu 
teoretska i praktična znanja kako raditi s pojedincem ili obiteljima s psihičkim smetnjama. 
 

Neka od pitanja na koje dajemo odgovore tokom edukacije su: Kako započeti, održavati i 

produbljivati savjetodavne razgovore? Kako postavljati i kreirati ciljeve i ishode? Kako osnaživati 

odnos povjerenja liječnika, pacijenta i obitelji? Kako kreirati pozitivna unutarnja stanja da bi pacijenti 

činili promjene u svojim životima? Kako se osloniti na pozitivna životna iskustva ? Kako nastale 

pomake uklopiti u slijed promjena same osobe ? 

Voditelj radionice na interaktivan način otvara mogućnost dijaloga sudionika na multiplim razinama 

u velikoj grupi i malim skupinama, nudeći primjenu znanja i vještina u iskustvenom radu samih 

sudionika kroz svaku određenu temu edukacije po principima igranja uloga. 

Uz osnovnu kontinuiranu trogodišnju edukaciju planiranu kroz 5 radionica godišnje, sudionici se 

potiču na organiziranje „Peer  iskustvenih grupa“, sudionika same edukacije, na način da međusobno 

interviziraju  svoj terapijski rad sa svojim kolegama sudionicima edukacije. 

Isto tako, Peer  grupe mogu poslužiti i u svrhu produbljivanja razumijevanja teorijskog znanja „Kratke 

obiteljske terapije“. Sudionici dobivaju za svaki susret osnovne hand out-e ili slideove, te popis 

literature za daljnje produbljivanje znanja. 

Svaki sudionik ima mogućnost povremene ili kontinuirane supervizije terapijskog rada putem Skypea 

sa učiteljem i supervizorom Božidarom Popovićem, dr.med. psihijatar. 

Organizator i voditelj edukacije je Božidar Popović, dr. med., psihijatar i sistemski psihoterapeut, s 

Europskim certifikatom iz psihoterapije (ECP), u postupku za stjecanje statusa supervizora i učitelja 

sistemske psihoterapije, te u postupku prijave za Doktorski humanistički studij Sveučilišta u Zadru. 

Edukacija nema za cilj sudionicima omogućiti stjecanje statusa psihoterapeuta po pravilima 

Europskog psihoterapijskog udruženja. 

Po završetku edukacije stječe se Certifikat o završenoj edukaciji  „Kratko obiteljsko savjetovanje“. 

Tečaj je bodovan Pravilnikom HLK. 

 

 

 

 



 

 

Kotizacija:  

Godišnja za 5 radionica iznosi 2800,00 kn (uplata do 15.2.2018.) 

Polugodišnja za 5 radionica iznosi 1500,00 kn (prva uplata do 15.2.2018., druga uplata 15.9.2018.) 

(Cijenu radionice uvjetuje najam prostora. U tu cijenu uračunat je e-materijal za svaku radionicu, 

okrijepe i ručak subotom, elektronske knjige po određenim temama, te kotizacija za HLK.) 

Prijava i informacije na na e-mail: salutogeneza1@gmail.com 

ili  na telefon:  dr. Božidar Popović, 092 160 29 20 

Uplata kotizacija: 

Salutogeneza – obrt za savjetovanje i ostale usluge, K.Tomislava 188/A, Belišće 

IBAN: HR4423900011100940931 

Dobro došli! 

Vaš Božidar 
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