
Kaj je
psihosocialno
svetovanje?

Psihosocialno svetovanje je oblika pogovorne
intervence, ki zajema obravnavo čustvenih,

miselnih in vedenjskih težav. Pomembno pripomore
h krepitvi samozaupanja in opolnomočenju za

samostojno reševanje težav ter spodbuja razvoj
socialnih spretnosti. 

 
Tehnike svetovalnega pogovora vam lahko

pomagajo pri poglabljanju uvida v lastno čustveno
stanje in pri doseganju sprememb ter prenosu

naučenega iz svetovalnih situacij v vaš vsakdanjik.
Slednje močno izboljša kakovost življenja in

omogoča boljše funkcioniranje v družbi.
 

Kdo je
psihosocialni
svetovalec?

Psihosocialni svetovalec je strokovno
usposobljena oseba za nudenje

psihosocialne pomoči. V slovenskem
prostoru to skupino predstavljajo

diplomanti in magistri psihosocialne
pomoči/svetovanja. Ti so študij

zaključili na Fakulteti za uporabne
družbene študije (FUDŠ). Magistri

psihosocialne pomoči/svetovanja so
tudi ustrezno usposobljeni za izvajanje
kognitivno-vedenjskega svetovanja. 

 

Kdaj po pomoč?
Pomoč psihosocialnega svetovalca je smiselna, če:

 
-       velikokrat občutite tesnobo – večino časa v

dnevu ali pa v določenih situacijah,
-       se bojite pajkov, višine, bolezni ipd., 

-       ste depresivno razpoloženi daljše obdobje, npr.
več kot dva tedna,

-       imate nezadovoljive odnose z bližnjimi ali v
službi, 

-       ko ste jezni, reagirate na način, ki ga okolica
ne odobrava in bi ga radi spremenili,

-       imate ponavljajoče se težave s spanjem,
-       imate nizko samopodobo in se zaradi tega ne

zmorete postaviti zase ali imate občutek, da vsi
»pometajo z vami«,

-       težko vzgajate svoje otroke in imate zaradi
tega občutek, da niste dobri starši. 

 
Tem za pogovor s svetovalcem je zares veliko. Ne

glede na to, kakšna težava vas pesti ali katere
veščine bi se radi naučili, bo psihosocialna podpora

neprecenljiv vložek v vašo osebno rast. 
 
 

https://www.fuds.si/sl/studij/studijski-programi/magistrski-studij/psihosocialno-svetovanje/
https://www.fuds.si/sl/studij/studijski-programi/magistrski-studij/psihosocialno-svetovanje/


Razlike med  coachom,
psihosocialnim
svetovalcem,
psihologom,

psihoterapevtom,
psihiatrom in socialnim

delavcem
 

Psihosocialni svetovalec ima opravljen
magisterij s tega strokovnega področja. 

 
V Sloveniji je zaenkrat možna izobrazba
psihosocialnega svetovalca le s podlago

kognitivno-vedenjske modalitete, kar
svetovalcu omogoča učinkovito pomoč
klientom na kognitivnem, čustvenem in

vedenjskem področju. 
 

Psihosocialni svetovalec ni pristojen za
obravnavo težkih duševnih motenj. 

 

 
Psihoterapevt je strokovnjak, ki je opravil

specialistični študij iz izbrane vrste
psihoterapije.

 
 Klientu lahko pomaga preseči duševne
motnje z ozaveščanjem čustev, vzorcev
razmišljanja in vedenja. Poznamo različne

modalitete psihoterapije. 
 

Pred izbiro strokovnjaka se je dobro
seznaniti, katere so značilnosti določenega

pristopa in ali ta ustreza naravi težav. 
 
 
 
 

Psihiater je zdravnik, ki ima opravljeno
petletno specializacijo s področja

psihiatrije. Navadno deluje v okviru
zdravstvene ustanove. 

 
Pacientom lahko postavi diagnozo, po

potrebi predpiše psihiatrična zdravila in
izda specialistično mnenje. Do psihiatra, ki
deluje v sistemu javnega zdravstva, lahko

pridete s pomočjo zdravstvene napotnice. 
.
 

Coach pridobi certifikat iz coachinga in ni
nujno predhodno izobražen iz področja

psihologije, zdravstva ipd.
 

Coach klienta usmerja v postavitev in
uresničevanje zastavljenih ciljev ter mu

pomaga premagovati miselne ovire na poti
do želenega.

 
 Najpogosteje coachi delujejo na področju
kariernega razvoja, poznamo pa tudi life
coache, ki podpirajo klientov razvoj na

drugih življenjskih področjih.
 

Psihosocialni svetovalec

Coach

Psiholog
Psiholog ima opravljen dodiplomski ali

podiplomski študij s področja psihologije.
Psihologi delujejo predvsem v procesu

ocene potreb posameznika.
 

 Izvajajo psihološke preglede in
ocenjevanja, ugotavljajo psihične ter

psihomotorične značilnosti posameznika in
psihosocialne značilnosti skupin. 

 
Najdemo jih v šolstvu, na področju

socialnega varstva, pa tudi v zdravstvenem
sistemu. V okviru javnega zdravstva

delujejo klinični psihologi. Za obisk
kliničnega psihologa potrebujete napotnico

zdravnika.
 

Psihoterapevt

Psihiater



Kaj je značilno za
kognitivno-vedenjsko

svetovanje? 

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je
svetovalni proces, ki poteka po načelih

kognitivno-vedenjskega pristopa. 
 

Gre za nabor različnih kognitivnih in
vedenjskih tehnik, s katerimi vam

svetovalec lahko pomaga, če se soočate s
čustvenimi ter vedenjskimi težavami.

 
Pri kognitivno-vedenjskem svetovanju ne
gre za dajanje navodil ali nasvetov, ampak

podporo posamezniku, da najde zanj
najboljše možne rešitve.

 
 Je k ciljem oz. razreševanju težav usmerjen

in sistematičen pristop k raznovrstnim
težavam. 

 
 

Glavna naloga svetovalca je, da vas
usposobi, da postanete sam sebi svetovalec

– da bi v prihodnje zmogli samostojno
razreševati svoje težave.

 
Osrednje načelo kognitivno-vedenjske

modalitete je, da se počutimo tako, kakor
razmišljamo.

 
 Kognitivno-vedenjsko svetovanje zato

vključuje prepoznavanje misli, prepričanj in
pomenov, ki se aktivirajo v različnih
situacijah ter močno vplivajo na naše

doživljanje in vedenje. 
 

Pomaga razbiti začarani krog negativnega
razmišljanja, nekonstruktivnega

čustvovanja in vedenja. 
 

Najpogostejše čustvene
težave

ANKSIOZNOST
 

Anksioznost je neprijetno čustvo, za
katerega so značilne telesne in vedenjske

spremembe. Sama po sebi še ne
predstavlja motnje. 

 
V nekaterih primerih je celo dobrodošla, saj
nas opozori na morebitno nevarnost. Če se
npr. z avtomobilom vozimo po zelo spolzki
cesti in nas začne zanašati, je anksioznost

pričakovan ter koristen odziv. 
 

O motnji govorimo, ko je anksioznost zelo
intenzivna, vztraja dlje časa in ko negativno

vpliva na naše vsakodnevno delovanje. 
 

Poznamo različne oblike anksioznih motenj,
kot so: generalizirana anksiozna motnja,
panična motnja, obsesivno-kompulzivna

motnja, socialna fobija in agorafobija.
 
 



DEPRESIJA
 

Depresija lahko zajame celotno posameznikovo
življenje. Prizadene misli, razpoloženje in telo.

 
Za depresijo so značilni negativno razmišljanje,
občutki globoke in dolgotrajajoče žalosti, izguba

zanimanj, samoobtoževanje, občutki krivde in
nemoči ter brezup. 

 
Lahko se pojavi tudi razmišljanje o samomoru. 

Skupna značilnost depresivnega razmišljanja je,
da posameznik vidi vse v negativni luči. 

 
Oseba, ki je depresivna, je večkrat potrta in
razdražljiva. Spopada se s hudimi notranjimi

bolečinami, ki so lahko hujše od najtežjih
telesnih bolečin. 

 
Med različnimi oblikami depresije najdemo hudo

depresivno motnjo, distimično motnjo,
poporodno depresijo, prilagoditveno motnjo z
depresivnim razpoloženjem, sezonsko motnjo

razpoloženja in bipolarno motnjo.
 
 

STRES
 

Stres je normalen odziv posameznika na
različne življenjske okoliščine. 

 
V sodobni družbi se zelo težko izognemo
stresu, saj so različni stresorji prisotni v
vsakodnevnih situacijah (v službi, doma, v

okolju, v katerem živimo ...). 
 

Doživljamo ga tudi ob večjih življenjskih
prelomnicah ali dogodkih, kot so menjava

službe, rojstvo otroka, poroka, smrt
bližnjega in drugi. 

 
Uspešnost soočenja s stresom je odvisna

od tega, kako ocenjujemo stresno situacijo. 
 

V primeru, da na novo ali težavno situacijo
gledamo kot na izziv, bo iskanje rešitev

uspešnejše, naša čustva bodo prijetnejša in
s stresom se bomo lažje soočili. 

 
 
 

Ali obstaja rešitev?
Če bi menili, da je naše počutje odvisno
le od situacij, v katerih se znajdemo, na
to ne bi imeli velikega vpliva in bi bilo

psihosocialno svetovanje brez pomena.
 

Na srečo lahko na naše počutje vplivamo
in ga s pomočjo veščin in tehnik, ki jih
osvojimo, spreminjamo tako, kot sami

želimo. 
 

S strokovno vodenim pogovorom,
sprostitvenimi tehnikami, čuječnostjo in
drugimi metodami, ki jih lahko spoznate
pri psihosocialnemu svetovalcu, imate
možnost, da svoje življenje vzamete v

svoje roke. 
 

Izboljša se kakovost življenja in svet
postane lepši. To pa veliko šteje, kajne?

 
 
 



MIT: «Psihosocialno svetovanje potrebujejo
ljudje s težkimi duševnimi boleznimi.«

 
 RESNICA: Namenjeno je vsem, ki so se znašli

v duševni stiski in bi si radi izboljšali
kakovost življenja.

 
 

.  
 

MIT: «Psihosocialno svetovanje potrebujejo
šibki ljudje (jaz pa si bom pomagal-a sam-a).«

 
RESNICA: Da si priznamo, da imamo težavo,

je zelo pogumno in zahteva moč. Med
svetovanjem vas svetovalec zgolj usmerja
pri tem, da samostojno udejanjate želene

spremembe. 
 
 
 

MIT: «Svetovalec lahko manipulira z mojim
umom.«

 
RESNICA: Svetovalec klienta spoštuje in ne

vsiljuje svojih vrednot ter prepričanj.
 
 
 

MIT: «Nihče ne more razumeti moje
bolečine.«

 
RESNICA: Svetovalec skozi proces

izobraževanja pridobi ustrezno znanje in
okrepi svojo empatijo, kar mu omogoča lažje

razumevanje doživljanj drugih.  
 
 
 
 
 

MIT: «Problemov se ne da rešiti samo s
pogovorom.«

 
RESNICA: Raziskave so pokazale, da
psihosocialno svetovanje spreminja

možgane in bistveno pripomore k reševanju
težav.

 
 
 
 
 

MIT: «Svetovalni proces traja predolgo.«
 

RESNICA: Trajanje obravnave je odvisno od
izbranega pristopa, zakoreninjenosti težav

in zastavljenih ciljev ter od aktivnosti in želja
klienta. Kognitivno-vedenjska modaliteta
navadno pripelje do želenih rezultatov v
bistveno krajšem času kot ostale vrste. 

 
 
 
 
 

Miti in resnice o
psihosocialnem

svetovanju

MIT: «Zakaj bi potreboval-a svetovalca, če
pa se lahko pogovarjam s
prijatelji/prijateljicami?«

 
RESNICA: Prijateljski pogovor res lahko
deluje zdravilno, po drugi strani pa je

navadno obremenjen z različnimi čustvi, ki
so prisotna med dvema posameznikoma v
tesnem odnosu in znotraj njiju, ter s težnjo

po »nasvetovanju«. Poleg tega prijatelj nima
specifičnih znanj, s katerimi vam lahko

pomaga psihosocialni svetovalec.
 
 

MIT: «Tak-a sem (in ne morem se
spremeniti).«

 
RESNICA: Kljub temu, da ni lahko, se lahko
spremenimo. Naši možgani so prožni in se

spreminjajo celo življenje. Ali bodo to
spremembe na boljše ali slabše, je v veliki

meri odvisno od naših odločitev.
 

MIT: «Svetovanje je predrago.«
 

RESNICA: Vključitev v svetovalni proces
včasih res zahteva finančni vložek, ki pa je

posamezniku bogato poplačan z višjo
kakovostjo življenja, boljšim zdravjem in

velikokrat tudi višjim dohodkom. 
 
 



KAKOVOST
MISLI DOLOČA

KAKOVOST
NAŠEGA

ŽIVLJENJA. 
ŠIBKE MISLI

VODIJO K
ŠIBKIM

DEJANJEM. 
MOČAN,

DISCIPLINIRAN
UM PA DELA

ČUDEŽE.
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Sledite nam:

Svetovalci:

https://kvs-slovenija.com/svetovalci/

Naročanje in cenik storitev:

https://kvs-slovenija.com/cenik/.

Na kratko o KVS Slovenija
KVS Slovenija je združenje psihosocialnih

svetovalcev.
 

 Svetovalci KVS Slovenija delujejo na različnih
področjih Slovenije. Nudijo strokovno pomoč pri

soočanju z osebno stisko in v želji po
osebni/profesionalni rasti.

 
Ker je v Sloveniji področje psihoterapije in

psihosocialnega svetovanja pravno še neurejeno, se
lahko hitro zgodi, da oseba v stiski pride v roke

strokovno neusposobljeni osebi. 
 

KVS Slovenija se zato zavzema za pravno ureditev
področja psihoterapije in psihosocialnega svetovanja
ter s tem zaščito uporabnikov pred šarlatanstvom in

zlorabami samooklicanih strokovnjakov.
 

V okviru KVS Slovenija storitve nudijo zgolj
strokovnjaki z ustrezno izobrazbo, ki svoje znanje

nenehno nadgrajujejo. Pri delu jih vodijo vrednote, kot
so: strokovnost, toplina in brezpogojno sprejemanje. 

 
Več informacij o KVS Slovenija, storitvah in

svetovalcih najdete na: https://kvs-slovenija.com
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https://kvs-slovenija.com/svetovalci/
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