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Сажетак 
У овом ра ду ана ли зи ра не су ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ског 

про це са у цен тру за со ци јал ни рад у од но су на оче ки ва не ефек те и 
ци ље ве су пер ви зи је, а по себ но с об зи ром на по тен ци јал ну про тек-
тив ну функ ци ју су пер ви зи је у од но су на про фе си о нал но из га ра ње 
во ди те ља слу ча ја. Су пер ви зи ја и про фе си о нал но из га ра ње су иза-
бра ни за пред мет ана ли зе, јер пред ста вља ју ва жне, а не до вољ но за-
сту пље не те ме у струч ној и ис тра жи вач кој прак си со ци јал ног ра да. 
Рад је за сно ван на ре зул та ти ма ис тра жи ва ња спро ве де ног у Град-
ском цен тру за со ци јал ни рад Бе о град на узор ку од 112 во ди те ља 
слу ча ја и 26 су пер ви зо ра. Ис тра жи ва ње је има ло за циљ да ука-
же на спе ци фич ност при ме не су пер ви зи је у цен тру за со ци јал ни 
рад, ње ну струк ту ру, фо кус и уче ста лост, као и на ни во про фе си о-
нал ног из га ра ња во ди те ља слу ча ја и њи хов од нос пре ма пру же ној 
по др шци. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су да је су пер ви зи ја у 
цен тру за со ци јал ни рад до ми нант но усме ре на на мо ни то ринг и 
ад ми ни стра ци ју, а у зна чај но ма њој ме ри на уче ње и раз вој во ди-
те ља слу ча ја. Ри зик од по ви ше ног ни воа про фе си о нал ног из га ра-
ња утвр ђен је код по ло ви не струч них рад ни ка. По ве за ност из ме ђу 
ка рак те ри сти ка су пер ви зи је узе тих у це ло сти и про фе си о нал ног 
из га ра ња ни је утвр ђе на, али се је сте по ка за ла ве за из ме ђу упо зна-
то сти во ди те ља слу ча ја са ин ди ви ду ал ним пла ном и ма њег ни воа 
емо ци о нал не ис цр пље но сти.  Иако се ови ре зул та ти не мо гу ге не-
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ра ли зо ва ти, са гле дав ши су пер ви зиј ски про цес у цен тру за со ци-
јал ни рад у Бе о гра ду, сва ка ко се мо же прет по ста ви ти да би су пер-
ви зи ја у цен тру за со ци јал ни рад би ла од ве ће ко ри сти, уко ли ко би 
би ла аде кват ни је струк ту и ра на, пла ни ра на и ре а ли зо ва на у са рад-
њи са во ди те љем слу ча ја и фо ку си ра на ши ре и ду бље од мо ни то-
рин га рад ног про це са, што је до са да у глав ном био слу чај. 
Кључ не ре чи: ка рак те ри сти ке су пер ви зи је, цен тар за со ци јал ни рад, 

про фе си о нал но из га ра ње, во ди те љи слу ча ја, су пер ви зо-
ри.  

1. ОД РЕ ЂЕ ЊЕ СУ ПЕР ВИ ЗИ ЈЕ  
У ЦЕН ТРУ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Су пер ви зи ја се у со ци јал ном  ра ду ја вља кра јем 19. ве ка у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма нај ве ро ват ни је под ути ца јем  
кон сул та ци ја и су пер ви зи је, ко је су по сто ја ле у ме ди ци ни у Ен-
гле ској1). Пр во бит на уло га су пер ви зи је би ла је ор га ни за ци о на и 
над зор на, али је са вре ме ном до би ла зна чај ну уло гу и у дру гим 
обла сти ма по др шке струч ним рад ни ци ма, као што су струч но уса-
вр ша ва ње и лич ни раз вој2). Упр кос раз ли чи тим мо де ли ма и при-
сту пи ма, свр ха ус по ста вља ња про це са су пер ви зи је је оста ла иста: 
да  обез бе ди што ква ли тет ни ји ни во услу га ко ри сни ци ма и да омо-
гу ћи струч ним рад ни ци ма да ис ка жу мак си мум сво јих по тен ци ја ла 
у оба вља њу сва ко днев них про фе си о нал них ак тив но сти. 

По сто је број не де фи ни ци је су пер ви зи је3) и не за ви сно од то-
га, ко је усме ре ње или мо дел су пер ви зи је пред ста вља ју за јед нич ко 
им је да су пер ви зи ју од ре ђу ју као ме тод или сред ство ко јим се кроз 
ин тер пер со нал ни про цес или са рад њу до сти же очу ва ње и по бољ-
ша ње ква ли те та у обла сти струч ног ра да, али и лич ног и про фе-
си о нал ног раз во ја, што све пред ста вља основ за ре а ли за ци ју при-
мар ног ци ља и свр хе со ци јал ног ра да - аде кват ног оства ри ва ња 
нај бо љег ин те ре са ко ри сни ка.

Су пер ви зи ја је у цен тре за со ци јал ни рад у Ср би ји уве де на 
са ци љем да обез бе ди ква ли тет ра да, аде кват но ус по ста вље ну ор-

1) Ар нолд Ви да Ми ло шче вић, Мар та Во деб Бор нач, До рис Ер зар Ме тел ко, Ми ран Мо-
жи на, Су пер ви зи ја-зна ње за по сту па ње: при руч ник  за су пер ви зи ју као про цес уче ња за 
струч но по сту па ње и лич ни раз вој. Со ци јал на збор ни ца, Љу бља на, 1999.

2) Ма ри на Ај ду ко вић, Љи ља Цај верт,  Су пер ви зи ја пси хо со ци јал ног ра да као спе ци фич ни 
об лик про фе си о нал ног раз во ја струч ња ка у су ста ву со ци јал не скр би. Ље то пис Сту диј-
ског цен тра со ци јал ног ра да, 8 (2) 2001, стр. 195-214.

3) Ма ри на Ај ду ко вић, Љи ља Цај верт,  Ibi di em.
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га ни за ци ју, као и про фе си о нал ни раз вој струч них рад ни ка и по ве-
ћа ње њи хо ве ком пе тент но сти, а у свр ху по сти за ња бо љег ква ли-
те та услу га. Су пер ви зи ју спро во ди је дан про фе си о на лац, ко ји је 
по себ но об у чен за ову фор му ра да и ко ји је, по пра ви лу, за по слен 
у уста но ви у ко јој се сва ко днев но од ви ја про цес су пер ви зи је. За-
да так су пер ви зо ра је да, у од но су на по сто је ће ре сур се слу жбе, 
кон ти ну и ра но спро во ди су пер ви зи ју у рад ном окру же њу струч-
них рад ни ка, пу тем оства ри ва ња ад ми ни стра тив не, по др жа ва ју ће 
и еду ка тив не функ ци је су пер ви зи је4). Ад ми ни стра тив на функ ци ја 
под ра зу ме ва уво ђе ње и одр жа ва ње но вих/до брих  стан дар да у ра ду, 
ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње прак се и ад ми ни стра тив них про це ду-
ра и обез бе ђи ва ње ефи ка сно сти и јед но став но сти у ра ду. Еду ка-
тив на функ ци ја оства ру је се кроз  под сти ца ње обра зов ног раз во ја 
сва ког рад ни ка са ци љем да се код ње га про бу ди свест о зна ча ју 
кон ти ну и ра ног уче ња и уса вр ша ва ња, док се по др жа ва ју ћа функ-
ци ја од но си на одр жа ва ње хар мо нич них рад них од но са, ка ко са ко-
ри сни ци ма та ко и са са рад ни ци ма5). Ке рол (Mic hael Car roll) та ко ђе 
де фи ни ше при мар не функ ци је су пер ви зи је на овај на чин на во де ћи 
да еду ка тив на или фор ма тив на функ ци ја обез бе ђу је кон ти ну и ра-
но уче шће у про фе си о нал ном уса вр ша ва њу и раз вој су пер ви зан та, 
по др жа ва ју ћа или ре сто ра тив на функ ци ја под ра зу ме ва обез бе-
ђи ва ње без бед ног окру же ња у ко ме се су пер ви зан ти под сти чу на 
ре флек си ју сво јих ис ку ства и ис тра жи ва ње соп стве ног на чи на ра-
да са кли јен ти ма док ад ми ни стра тив на или нор ма тив на функ ци ја 
под ра зу ме ва обез бе ђи ва ње по што ва ња про це ду ра и од го вор но сти 
као и ба вље ње етич ким пи та њи ма у ра ду су пер ви зан та6).

Функ ци је мо гу би ти у раз ли чи тој ме ри из ра же не, па су се 
у прак си, у за ви сно сти од ци ље ва су пер ви зи је и од но са функ ци-
ја, тј. до ми на ци је или ис кљу че ња јед не од њих, ис кри ста ли са ли 
раз ли чи ти мо де ли су пер ви зи је7). У на шим усло ви ма, с об зи ром на 
сте пен раз во ја си сте ма со ци јал не за шти те и узев ши у об зир да је 
су пер ви зи ја уве де на у окви ру ши рег ре форм ског про це са ко ји је 
под ра зу ме вао про ме не у од но су на струк тур не и на функ ци о нал не 
аспек те ра да, за цен тре за со ци јал ни рад иза бран је ин те гра тив ни 

4) Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад. 
‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 и 1/2012 

5) Al fred Ka dus hin, Su per vi sion in So cial Work (3rd edi tion). Co lum bia Uni ver sity Press, New 
York, 1992.

6) Mic hael Car roll, Co un sel ling Su per vi sion: The ory, Skills & Prac ti ce.  Cas sells, Lon don, 1996.

7) Ај ду ко вић Ма ри на, Цај верт Љи ља,  Су пер ви зи ја пси хо со ци јал ног ра да као спе ци фич ни 
об лик про фе си о нал ног раз во ја струч ња ка у су ста ву со ци јал не скр би. Ље то пис Сту диј-
ског цен тра со ци јал ног ра да, 8 (2) 2001, стр. 195-214. 
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или ан гло сак сон ски мо дел у ко ме су све три функ ци је рав но мер но 
за сту пље не8).

Зна чај но је има ти у ви ду да ефек тив ну су пер ви зи ју ка рак те-
ри ше пре све га флек си бил ност, од но сно, спо соб ност су пер ви зо ра 
да сво је ин тер вен ци је осми сли на на чин да оне ути чу по зи тив но на 
раз вој су пер ви зан та, по тре бе крај њих ко ри сни ка и ка рак те ри сти ка 
ор га ни за ци је, не за ви сно од мо де ла ко ји је до ми нант но у при ме ни. 
То под ра зу ме ва кон ти ну и ра но ве што ба лан си ра ње фо ку са из ме ђу 
функ ци ја, од но сно, кључ них при о ри те та су пер ви зи је: до бро би ти 
кли јен та, раз во ја су пер ви зан та, пра ће ња по што ва ња нор ма тив ног 
окви ра и ор га ни за циј ског кон тек ста9). 

1.1. Ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ског  
про це са у цен тру за со ци јал ни рад

Су пер ви зиј ски про цес10), за по чи ње и стал но тра је кроз мо ни-
то ринг рад ног про це са, тј. сва ко днев ну кон ти ну и ра ну са рад њу на 
по је ди нач ним пред ме ти ма при че му во ди тељ слу ча ја и су пер ви зор 
за јед но про ла зе кроз све фа зе струч ног по ступ ка. Уло га су пер ви зо-
ра је да пра ти да ли су ис по што ва не струч не про це ду ре, про пи са ни 
ро ко ви, да ли су ак тив но сти ко је се спро во де у скла ду са нај бо љим 
ин те ре си ма ко ри сни ка, да ли су укљу че ни сви ре ле вант ни ак те ри и 
сл., као и да пру жи по моћ при пре ва зи ла же њу про бле ма и те шко ћа 
у ра ду. Сти чу ћи увид у на чин ра да во ди те ља слу ча ја, ње го ве оп ште 
и струч не ком пе тен ци је, као и про фе си о нал ни стил, су пер ви зор 
от кри ва про бле ме и те шко ће са ко ји ма се во ди тељ слу ча ја у свом 
ра ду сре ће, као и ње го ве лич не и про фе си о нал не ка па ци те те и ам-
би ци је. Упра во се ту отва ра про стор за про ду бље ни ји ин ди ви ду ал ни 
рад са во ди те љем слу ча ја, ко ји тре ба да ре зул ти ра пре ва зи ла же-
њем про бле ма и осна жи ва њем лич них и про фе си о нал них ком пе-
тен ци ја во ди те ља слу ча ја. Ин ди ви ду ал ни рад би тре ба ло да бу де 
струк ту и ран на на чин ко ји омо гу ћа ва пра ће ње про це са и због то га 
се са сто ји из та ко зва них ци клу са ко ји ма се за о кру жу ју од ре ђе не 
обла сти ра да во ди те ља слу ча ја и су пер ви зо ра. Ци клус ин ди ви ду-
ал не су пер ви зи је по чи ње фор му ли са њем про бле ма и де фи ни са њем 

8) Ар нолд Ви да Ми ло шче вић, Мар та Во деб Бор нач, До рис Ер зар Ме тел ко, Ми ран Мо-
жи на, Су пер ви зи ја-зна ње за по сту па ње: при руч ник  за су пер ви зи ју као про цес уче ња за 
струч но по сту па ње и лич ни раз вој. Со ци јал на збор ни ца, Љу бља на, 1999.

9) Su per vi si or Work bo ok – Su per vi sor Tra i ning, The Sta te of Qu e en sland - Qu e en sland He alth, 
Bris ba ne, 2008.  

10)  Кон ци пи ран 2009. го ди не кроз акре ди то ва ни про грам обу ке ‘’Про грам основ не обу ке 
за су пер ви зо ре у цен три ма за со ци јал ни рад’’, у са рад њи Ре пу блич ког и По кра јин ског 
за во да за со ци ја ну за шти ту  и екс тер ну по др шку Jess Pri ce, кон сул тант ки ње Ox ford Po-
licy Ma na ge ment ти ма
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при о ри те та, а за тим се на ста вља кроз не ко ли ко фа за (по ста вља ње 
ци ље ва, из ра да ин ди ви ду ал ног раз вој ног пла на, оп сер ва ци ја и пра-
ће ње, про це на на прет ка, тј про це на у од но су на оства ре ност ци-
ље ва, пла ни ра ње но вог ци клу са), ко је у ве ли кој ме ри под се ћа ју на 
ци клус во ђе ња слу ча ја11).

Груп на су пер ви зи ја је су пер ви зи ја, ко ја се од ви ја у гру пи 
струч ња ка, где ин тер ак ци ја гру пе и су пер ви зо ра кроз груп ни про-
цес пред ста вља основ њи хо вог раз у ме ва ња се бе са мих као про-
фе си о на ла ца, ко ри сни ка са ко ји ма ра де, као и свр хе, основ них 
вред но сти и су шти не услу га со ци јал не за шти те12). Свр ха груп не 
су пер ви зи је је да по мог не чла но ви ма гру пе да са гле да ју и ин те-
гри шу све чи ни о це ко ји ути чу на њи хов про фе си о нал ни рад и на 
тај на чин раз ви ју но ве и осна же по сто је ће лич не и про фе си о нал не 
ком пе тен ци је. Рад у гру пи до при но си овом ци љу ти ме што омо-
гу ћа ва ин тер ак ци ју ме ђу чла но ви ма гру пе, раз ме ну ис ку ста ва и 
уза јам ну по др шку13). Про цес груп не су пер ви зи је тре ба да ре зул-
ти ра уса гла ша ва њем струч них при сту па уну тар слу жбе, с јед не и 
вред но сти, ста во ва и ко дек са прак се, с дру ге стра не, а све у ци љу 
обез бе ђе ња ква ли тет ни јих услу га у за шти ти нај бо љих ин те ре са 
ко ри сни ка.

Ин ди ви ду ал на и груп на су пер ви зи ја су два ком пле мен тар на 
про це са са за јед нич ким оп штим ци љем, али раз ли чи тим фо ку сом, 
ме то да ма и тех ни ка ма ра да. Ин тер на су пер ви зи ја, ка ква је за сту-
пље на у цен три ма за со ци јал ни рад, тре ба ло би да под ра зу ме ва 
при ме ну обе фор ме, с об зи ром на то да оне има ју раз ли чит фо кус 
и омо гу ћа ва ју су пер ви зо ру ве ћи оп сег ме то да и тех ни ка ко ји ма за-
тим об у хва та ра зно вр сне по тре бе во ди те ља слу ча ја. Осим основ-
них фор ми су пер ви зи је као ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ског про-
це са раз ма тра ће мо и не ке од основ них еле ме на та ко ри шће них за 
опи си ва ње су пер ви зиј ског про це са као што су: струк ту ра, фо кус и 
уче ста лост е, с об зи ром на то да пред ста вља ју три зна чај на фак то-
ра у обла сти за до вољ ства по слом14).

11) Не вен ка Же га рац, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ми ро слав Бр кић,  При руч ник за про грам 
обу ке: Зна ња и ве шти не за во ђе ње слу ча ја у со ци јал ној за шти ти – Во дич за пла ни ра ње, 
про це ну, ин тер вен ци је и ева лу а ци ју во ди те ља слу ча ја, 2008.

12) Ма ри на Ај ду ко вић, Љи ља Цај верт,  Су пер ви зи ја пси хо со ци јал ног ра да као спе ци фич ни 
об лик про фе си о нал ног раз во ја струч ња ка у су ста ву со ци јал не скр би, Ље то пис Сту диј-
ског цен тра со ци јал ног ра да, 8 (2) 2001, стр. 195-214.

13) Ric hard Hayes L.., Ja me Tres Ste fu rak s, Gro up Work Su per vi sion. U: Lo re ta Bradly J., Nic-
ho las La dany (Ur) Co un se lor Su per vi sion, Taylor and Fran cis Gro up, New York, 2010, pp 
215-233 

14) John Car pen ter, Ca ro li ne Webb, Li sa Bo stock, Ca ro li ne Co om ber, Ef fec ti ve su per vi sion in 
so cial work and so cial ca re. In sti tu te for So cial Ca re Ex ce len ce, 2012. 
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Струк ту ра су пер ви зиј ског про це са пред ста вља од го вор на 
пи та ње у ко јој ме ри је про цес уре ђен и пла ни ран, тј да ли је за-
сно ван на ин ди ви ду ал ним пла но ви ма раз во ја, на пра вље ним у са-
рад њи во ди те ља слу ча ја и су пер ви зо ра, да ли се пла но ви ре дов-
но спро во де, пра те и ева лу и ра ју и да ли и у ко јој ме ри се ко ри сте 
основ не фор ме су пер ви зи је ин ди ви ду ал на и груп на. У пла ни ра њу 
су пер ви зиј ског про це са по себ но ва жну  уло гу има де фи ни са ње ци-
ље ва, јер од ква ли те та по ста вље них ци ље ва за ви си успе шност у 
њи хо вој ре а ли за ци ји. Са гла сност во ди те ља слу ча ја и су пер ви зо ра 
у де фи ни са њу ци ље ва пред ста вља ва жан еле мент за ус по ста вља ње 
од но са, а до бро по ста вље ни ци ље ви мо гу де ло ва ти као мо ти ва ци-
о ни фак тор. На кра ју, до бро по ста вље ни ци ље ви олак ша ва ју еви-
ден ци ју и пра ће ње, као и фор ми ра ње аде кват не и ар гу мен то ва не 
по врат не ин фор ма ци је15).

У од но су на уче ста лост су пер ви зи је, у цен три ма за со ци-
јал ни рад ни је де фи ни са но тра ја ње и  ди на ми ка су пер ви зиј ских 
су сре та. Аме рич ким стан дар ди ма од ре ђе но је да уче ста лост су пер-
ви зи је мо ра да бу де до го во ре на, али ни је пре ци зи ра но ко ји је оп ти-
мум ње ног ор га ни зо ва ња16). С дру ге стра не, у Ве ли кој Бри та ни ји, 
Аустра ли ји и Но вом Зе лан ду стан дар ди су пер ви зи је у со ци јал ном 
ра ду на ла жу обез бе ђи ва ње су пер ви зи је не ис ку сном рад ни ку нај-
ма ње јед ном у две не де ље (Ве ли ка Бри та ни ја и Но ви Зе ланд), док 
се у аустра лиј ским стан дар ди ма на во ди да је та кав вид по др шке 
по тре бан и ис ку сним рад ни ци ма ко ји се су о ча ва ју са про ме на ма на 
по слу, но вом ко ри снич ком гру пом и сл. Ис ку сни со ци јал ни рад ни-
ци (у Аустра ли ји де фи ни са ни као рад ни ци, ко ји има ју ви ше од 2 
го ди не рад ног ис ку ства) тре ба ло би да има ју су пер ви зи ју нај ма ње 
јед ном ме сеч но. Тра ја ње ин ди ви ду ал них су пер ви зиј ских са стан ка 
та мо је од ре ђе но на нај ма ње сат вре ме на, док је у Ве ли кој Бри та ни-
ји и на Но вом Зе лан ду ми ни мум сат и по вре ме на17)18)19) 

Фо кус или са др жај су пер ви зи је за ви си од ве ли ког бро ја фак-
то ра, а с об зи ром на тро функ ци о нал ни мо дел, ко ји се у цен три ма 
за со ци јал ни рад у Ср би ји при ме њу је, он мо же би ти усме рен на 

15) Ми ло шче вић Ар нолд Ви да, Во деб Бор нач Мар та, Ер зар Ме тел ко До рис, Мо жи на Ми-
ран, Су пер ви зи ја-зна ње за по сту па ње: при руч ник  за су пер ви зи ју као про цес уче ња за 
струч но по сту па ње и лич ни раз вој. Со ци јал на збор ни ца, Љу бља на, 1999.

16) Draft Best Prac ti ce Stan dards in So cial Work Su per vi sion, Na ti o nal As so ci a tion of So cial 
Wor kers – NASW, As so ci a tion of So cial Work Bo ards, 2012.

17) Su per vi sion Po licy Stan dards and Cri te ria, Re gi o nal Po licy for Nort hern Ire land He alth and 
So cial Ca re Trusts, 2008.  

18) Su per vi sion Po licy, Aote a roa New Ze a land As so ci a tion of So cial Wor kers - AN ZASW, 2012. 

19) Su per vi sion Stan dards, Austra lian As so ci a tion of So cial Wor kers – AASW, 2014. 
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ад ми ни стри ра ње и рад не за дат ке, уче ње и раз вој ком пе тен ци ја или 
по др шку у са вла да ва њу стре са и лич ни раз вој во ди те ља слу ча ја. 
Из бор су пер ви зо ра да да ју пред ност јед ној од функ ци ја су пер ви зи-
је ће за ви си ти од ис ку ства и пред зна ња во ди те ља слу ча ја, али и од 
лич них пре фе рен ци ја и схва та ња су пер ви зи је, па је не где фо кус на 
ад ми ни стра тив ној функ ци ји, тј пра ће њу струч ног по ступ ка и ад-
ми ни стра тив них про це ду ра, док је не где уло га су пер ви зо ра ви ше 
кон сул та тив на у то ку са мог ра да на слу ча ју а па жња је до ми нант но 
усме ре на на раз вој зна ња и ве шти на во ди те ља слу ча ја. Ре зул та ти 
ис тра жи ва ња ка рак те ри сти ка су пер ви зи је - струк ту ре про це са, фо-
ку са и уче ста ло сти, ука за ли су на сле де ће: да би су пер ви зи ја ути-
ца ла на ве ће за до вољ ство прак ти ча ра и во ди ла до про фе си о нал-
ног раз во ја она би тре ба ло да бу де ре дов на, обез бе ђе на од стра не 
ис ку сног и струч ног про фе си о нал ца, да омо гу ћи су пер ви зан ти ма 
уче ње но вих ме то да и ин тер вен ци ја и то на на чин ко ји под ра зу ме ва 
њи хо во ак тив но уче шће. Да ље, емо ци о нал на кли ма су пер ви зи је, тј 
ства ра ње „без бед ног и си гур ног окру же ња“ је кључ но ва жно за ин-
те гра ци ју ра зних те шких емо тив них до га ђа ја на по слу у про фе си-
о нал но и лич но ис ку ство. С дру ге стра не, ад ми ни стра тив ни фо кус 
су пер ви зи је, ко ји под ра зу ме ва пра ће ње про дук тив но сти и ро ко ва, 
оце њен је као не га ти ван, кри ти зер ски на стро јен и угро жа ва јућ за 
про фе си о нал но са мо по у зда ње прак ти ча ра20). 

Ком пе тен ци је и лич не ка рак те ри сти ке су пер ви зо ра има зна-
чај ну уло гу у ка рак те ри сти ка ма су пер ви зиј ског про це са. Су пер ви-
зи ја пред ста вља ин тер ак ци ју из ме ђу две осо бе и ква ли тет ус по-
ста вље ног од но са мо же знат но ути ца ти на за до вољ ство во ди те ља 
слу ча ја, про цес и ис хо де су пер ви зи је. За во ди те ља слу ча ја је ва жно 
да се осе ћа ува же ним и при хва ће ним ка ко би мо гао да бу де опу-
штен и си гу ран у су пер ви зиј ском про це су. По ред то га ва жно је да 
во ди тељ слу ча ја про це њу је као ком пе тент ног и као осо бу од по ве-
ре ња21). 

1.2.  По ве за ност су пер ви зиј ске подршке 
и про фе си о нал ног из га ра ња

Про фе си о нал но из га ра ње (bur no ut) под ра зу ме ва ста ње у ко је 
се до спе ва због из ло же но сти хро нич ном стре су на по слу, а услед 
не до стат ка аде кват них стра те ги ја пре ва зи ла же ња и ме ха ни за ма по-

20) Ma rion Bo go, Pa ter son Ja ne, Tuf ford Lea и Re gi ne King, In ter pro fes si o nal cli ni cal su per-
vi sion in men tal he alth and ad dic tion: to ward iden tifying com mon ele ments, The Cli ni cal 
Su per vi sor, vol 30, (1) 2011, str. 124−140 

21) Su per vi si or Work bo ok – Su per vi sor Tra i ning, The Sta te of Qu e en sland - Qu e en sland He alth, 
Bris ba ne, 2008
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др шке. Про фе си о нал но из га ра ње, да кле, на ста је де ло ва њем ин тер-
пер со нал них стре со ва на по слу и ма ни фе сту је кроз три удру же не 
ком по нен те: осе ћа ње емо ци о нал не ис цр пље но сти, раз вој не га тив-
них и ци нич них ста во ва пре ма ко ри сни ци ма (де пер со на ли за ци ја) 
и сма ње но осе ћа ње лич не успе шно сти, ко ја под ра зу ме ва не га ти ван 
од нос пре ма по слу и не за до вољ ство соп стве ним по стиг ну ћем22) 

Тер мин bur no ut по ја вљу је се се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, а као тво рац тер ми на  на во ди се аме рич ки пси хи ја тар не мач-
ког по ре кла Хер берт Фројд бер гер (Her bert Fre ud ber ger), ко ји га је 
ко ри стио да опи ше по сте пе но емо ци о нал но по ни ра ње, гу би так мо-
ти ва ци је и сма ње ну по све ће ност по слу23). По ред Фројд бер ге ра, је-
дан од пи о ни ра у ис тра жи ва њу и де фи ни са њу син дро ма про фе си о-
нал ног из га ра ња је Кри сти на Ма слач (Chri sti na Ma slach), аме рич ка 
со ци јал на пси хо ло шки ња, ко ја је по че ла про у ча ва ју ћи ути цај емо-
ци ја и стре са у ра ду у обла сти по ма жу ћих про фе си ја. Она је ус по-
ста ви ла го ре по ме ну ти тро ди мен зи о нал ни мо дел про фе си о нал ног 
из га ра ња и са са рад ни ци ма кон стру и са ла до да нас нај че шће упо-
тре бља ва ни ин стру мент за ме ре ње про фе си о нал ног из га ра ња Ma-
slach Bur no ut In ven tory (MBI), ко ри шћен и у овом ра ду.

Број ни ауто ри се сла жу да је аде кват на ор га ни за ци ја по сла 
је дан од кључ них про тек тив них фак то ра у пре вен ци ји про фе си о-
нал ног из га ра ња24). Сти му ла тив на ор га ни за ци ја по сла под ра зу ме ва 
ши рок спек тар раз ли чи тих ак тив но сти фо ку си ра них на ства ра ње 
си сте ма ко ји је ја сан, флек си би лан и од го ва ра на по тре бе за по сле-
них, а укљу чу је: бри гу о оп те ре ће но сти по слом, ја сне уло ге и од-
го вор но сти, аде ква тан си стем на гра ђи ва ња, до бре од но се ме ђу за-
по сле ни ма и до ступ ност со ци јал не по др шке25). 

Зна чај су пер ви зи је, као ви да со ци јал не по др шке, је не спо-
ран јер пру жа не по сред ну по моћ у ра ду и омо гу ћа ва раз вој ве шти-
на26). На и ме, не до ста так ком пе тен ци ја вр ло ла ко код про фе си о на-

22) Chri sti na Ma slach, . Su san E Jac kson i Mic hael P. Le i ter, The Ma slach Bur no ut In ven tory (3rd 
ed.). Con sul ting Psycho lo gists Press, Pa lo Al to, CA, 1996. 

23) Wil mar B. Scha u fe li, Le i ter P. Mic hael, Chri sti na Ma slach, Bur no ut: 35 years of re se arch and 
prac ti ce. Ca re er De ve lop ment In ter na ti o nal, 14 (3), 2009, str 204-220

24) Ro bert L Lon ne, So cial wor kers and hu man ser vi ces prac ti ti o ners, Oc cu pa ti o nal Stress in 
Ser vi ce Pro fes si ons. U: Dol lard, Ma u reen F. and Wi ne fi eld, Ant hony H. and Wi ne fi eld, He len 
R., (Ur.) Oc cu pa ti o nal Stress in the Ser vi ce Pro fes si ons. Taylor & Fran cis, Lon don, 2003, pp. 
281-310.

25) Chri sti na Ma slach, Mic hael P.Le i ter,  Early Pre dic tors of Job Bur no ut and En ga ge ment, Jo ur-
nal of Ap plied Psycho logy Jo ur nal of Ap plied Psycho logy, Ame ri can Psycho lo gi cal As so ci a-
tion 2008, Vol. 93, No. 3, pp 498–512

26) Chris Lloyd, Ro bert King, Le sley Che no weth, So cial work, stress and bur no ut: A re vi ew u  
Jo ur nal of Men tal He alth vol.11 (3), 2002, str 255-265
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ла ца мо же иза зва ти страх и па ни ку, док до вољ но зна ња омо гу ћа ва 
са гле да ва ње про бле ма на ре ал ни ји на чин што са мо по се би сма-
њу је стрес27). По др жа ва ју ћа уло га су пер ви зо ра по ве за на је са ни-
жим ни во ом про фе си о нал ног из га ра ња, по себ но са ди мен зи јом 
де пер со на ли за и је28) али  са мо по сто ја ње су пер ви зи је не мо ра да 
прет по ста вља успе шност у ума њи ва њу про фе си о нал ног из га ра ња. 
На про тив, не за до вољ ство су пер ви зи јом мо же да иза зо ве или да по-
ве ћа ни во про фе си о нал ног стре са29).

По ред по др шке, су пер ви зи ја је ва жна и као на чин кон тро-
ле, ко ја омо гу ћа ва струч ња ци ма бо ље но ше ње са про бле ми ма и 
ускла ђи ва ње соп стве ни ин те ре са са ин те ре си ма ор га ни за ци је, као 
и мо ти ви шу ћу по врат ну ин фор ма ци ју30). Ква ли тет су пер ви зи је је, 
да кле, зна ча јан ка ко у по гле ду по др шке ко ја се њо ме обез бе ђу је, 
та ко и у по гле ду ме ха ни зма кон тро ле зах те ва, ко ји се пред струч не 
рад ни ке ста вља ју31). Ар гу мент за по ве за ност су пер ви зи је и про фе-
си о нал ног из га ра ња ле жи и у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, ко ја по-
ка зу ју да иако ве ли ко про фе си о нал но оп те ре ће ње, или у обла сти 
со ци јал не за шти те број слу ча је ва, има ути цај на раз вој про фе си-
о нал ног из га ра ња, оно ће се раз ви ти са мо у слу ча је ви ма ка да је 
из о ста ла и аде кват на со ци јал на по др шка32) 

Про фе си о нал но из га ра ње во ди те ља слу ча ја и ка рак те ри сти-
ке су пер ви зи је у цен три ма за со ци јал ни рад у Ср би ји ни су до са да 
де таљ ни је ис тра жи ва ни. У на став ку овог ра да би ће пред ста вље ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња, ко је има за циљ утвр ђи ва ње не ких основ-
них ка рак те ри сти ка су пер ви зиј ске по др шке у цен тру за со ци јал ни 
рад у Бе о гра ду, ни воа про фе си о нал ног из га ра ња код во ди те ља слу-
ча ја као и евен ту ал не ве зе из ме ђу ове две по ја ве.  

27) Di ja na Je leč Ka ker. Iz vo ri pro fe si o nal nog stre sa i sin drom sa go ri je va nja so ci jal nih rad ni ka u 
zdrav stvu u Re pu bli ci Slo ve ni ji, Lje to pis so ci jal nog ra da, Vol 16 (1), 2009, str 133-151

28) Chris Lloyd, Ro bert King, Che no weth Le sley, Ibi di em

29) Lon ne L. Ro bert, So cial wor kers and hu man ser vi ces prac ti ti o ners, Oc cu pa ti o nal Stress in 
Ser vi ce Pro fes si ons. U: Dol lard, Ma u reen F. and Wi ne fi eld, Ant hony H. and Wi ne fi eld, He len 
R., (Ur.) Oc cu pa ti o nal Stress in the Ser vi ce Pro fes si ons. Taylor & Fran cis, Lon don, 2003, pp. 
281-310 

30) Chri sti na,Ma slach Job bur no ut, New di rec ti ons in re se arch and in ter ven tion. Cur rent Di rec ti-
ons in Psycho lo gi cal Sci en ce, Vol 12, 2003, str 189 - 192.

31) Lon ne L. Ro bert, Ibi di em

32) Gary Ko e ske, Ran di Ko e ske, Wor klo ad and bur no ut: Can so cial sup port and per ce i ved ac-
com plis hment help? So cial Work, 34, 1989, str 243-248.
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2. МЕ ТО ДО ЛО шКИ ОКВИР ИС ТРА жИ ВА ЊА 

2.1. Ци ље ви ис тра жи ва ња 

Основ ни ци ље ви ис тра жи ва ња су:
1. Утвр ђи ва ње ка рак те ри сти ка су пер ви зиј ске по др шке у 

цен тру за со ци јал ни рад
2. Утвр ђи ва ње ни воа про фе си о нал ног из га ра ња во ди те ља 

слу ча ја у цен тру за со ци јал ни рад 
3. Утвр ђи ва ње ве зе из ме ђу ни воа про фе си о а нал ног из га-

ра ња и ка рак те ри сти ка су пер ви зиј ске по др шке 

2.2. Узо рак

Ис тра жи ва ње је оба вље но у Град ском цен тру за со ци јал ни 
рад Бе о град, у ко ме ра ди око 250 струч них рад ни ка ан га жо ва них 
на по сло ви ма со ци јал ног ра да, од то га око 248 во ди те ља слу ча ја 
и око 36 су пер ви зо ра33) у 17 оде ље ња за со ци јал ну за шти ту, со ци-
јал ни рад и по ро дич но прав ну за шти ту, фор ми ра них за сва ку од 
бе о град ских оп шти на. Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 112 во ди те ља 
слу ча ја и 26 су пер ви зо ра из 15 оде ље ња34) у пе ри о ду од ма ја до ју-
ла 2014. го ди не. У род ној струк ту ри ис пи та ни ка до ми ни ра ју же не 
(85%, N=96) док је ста ро сна струк ту ра знат но ви ше урав но те же-
на пре ма ста ро сним гру па ма (25-34: 23,2%, N=26; 25-44: 24,1%, 
N=27: 45-54: 23,2%, N=26; 55-64: 17,9%, N=13). У од но су на за ни-
ма ње т.ј основ но обра зо ва ње и ме ђу су пер ви зо ри ма и ме ђу во ди те-
љи ма слу ча ја до ми ни ра ју со ци јал ни рад ни ци (ме ђу су пер ви зо ри ма 
96,2%, ме ђу во ди те љи ма слу ча ја 52,7%), пра ће ни пси хо ло зи ма и 
пе да го зи ма, као и спе ци јал ним пе да го зи ма и ан дра го зи ма. Слу жбе 
у ко ји ма ис пи та ни ци ра де су: Слу жба за де цу и мла де (око 54%) и 
Слу жба за од ра сле и ста ри је осо бе (38%) док су 2 ис пи та ни ка на-
ве ла да ра де у обе слу жбе.

2.3. Ин стру мен ти

По да ци су при ку пље ни ме то дом ан ке те, пу тем два упит ни ка:
1. Упит ник за ис пи ти ва ње ни воа про фе си о нал ног из га ра ња, 

The Ma slach Bur no ut In ven tory – Hu man Ser vi ces Sur vey (MBI-HSS), 

33) По да ци из нео бја вље ног го ди шњег из ве шта ја о ра ду Град ског цен тра за со ци јал ни рад 
Бе о град у 2013. го ди ни. 

34) У фа зи при ку пља ња по да та ка струч ни рад ни ци из оде ље ња Обре но вац и Ла за ре вац су 
би ли спре че ни да уче ству ју у ис пи ти ва њу због по ве ћа ног ан га жма на на кон  по пла ва 
ко је су по го ди ле ове оп шти не у ма ју 2014. го ди не
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је ме ђу на род но при хва ћен ин стру мент за ме ре ње про фе си о нал ног 
из га ра ња, на стао 1976. го ди не за по тре бе про у ча ва ња про фе си о-
нал ног из га ра ња здрав стве них рад ни ка и рад ни ка у со ци јал ним 
слу жба ма35). Ин стру мент об у хва та три ди мен зи је про фе си о нал-
ног из га ра ња кроз три суб-ска ле: емо ци о нал на ис цр пље ност, де-
пер со на ли за ци ја и лич но по стиг ну ће. Ин стру мент се са сто ји од 22 
тврд ње са по ну ђе ном сед мо сте пе ном ска лом од го во ра ко ји ма се 
од ре ђу је ко ли ко че сто се ја вља не ко од осе ћа ња ве за них за по сао.  
Из Та бе ле 1.  мо же мо ви де ти да ска ле има ју ви со ку по у зда ност из-
ра же ну Крон бах ал фа ко е фи ци јен том ин тер не кон зи стен ци је, али 
да ска ла де пер со на ли за ци је зна чај но од сту па од нор мал не ди стри-
бу ци је у по гле ду аси ме трич но сти, та ко да је пре об ра да из вр ше на 
ло га ри там ска тран сфор ма ци ја. 

Та бе ла 1. Основ не пси хо ме триј ске ка рактеристике 
ска ле про фе си о нал ног из га ра ња

M SD Min Max SK Ку α Број 
став ки

Емо ци о нал на 
ис цр пље ност 31.39 14.89 2 54 -.11 -1.70 .95 9

Де пер со на-
ли за ци ја 7.45 7.31 0 30 1.19 .84 .88 5

Лич но по стиг ну ће 35.65 7.57 11 48 -.53 .33 .83 8

2. Упит ник за ис пи ти ва ње ка рак те ри сти ка су пер ви зиј ске 
по др шке  је кон стру и сан за по тре бе овог ис тра жи ва ња и ис пи ту је: 
а) струк ту и ра ност и фо кус су пер ви зиј ске по др шке:  9 пи та ња са 
по ну ђе ним од го во ри ма о ин ди ви ду ал ним пла но ви ма раз во ја уче-
ста ло сти кон так та во ди те ља слу ча ја и су пер ви зо ра, уче ста ло сти 
са ста на ка ин ди ви ду ал не и груп не су пер ви зи је и за сту пље но сти 
функ ци ја су пер ви зи је; и  б) ста во ве о су пер ви зи ји: 20 пи та ња са 
5-сте пе ном ска лом, ко ја се од но се на до ступ ност су пер ви зиј ске по-
др шке, ста во ве о су пер ви зо ру, за до вољ ство су пер ви зи јом, про це ну 
ефе ка та су пер ви зи је у од но су на функ ци је, пар ти ци па ци ју у су пер-
ви зиј ском про це су и оп ште ста во ве о су пер ви зи ји. 

Ка ко се ра ди о но вој ска ли, пр во је ис пи та на ње на струк-
ту ра, а за тим и оста ле пси хо ме триј ске ка рак те ри сти ке. На осно-
ву ана ли зе глав них ком по нен ти, уз при ме ну об ли мин ро та ци је и 
кри те ри ју ма да је свој стве на вред ност ве ћа од 1, иден ти фи ко ва не 
су две суб ска ле ска ле за до вољ ства су пер ви зи јом: пр ва глав на ком-

35) Chri sti na Ma slach, Su san E.Jac kson i Mic hael P. Le i ter, The Ma slach Bur no ut In ven tory (3rd 
ed.). Con sul ting Psycho lo gists Press, Pa lo Al to, CA, 1996.
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по нен та од но си се  за до вољ ство су пер ви зи јом и про це сом су пер-
ви зи је и дру га ко ја об у хва та не га тив не ста во ве пре ма су пер ви зи ји. 
Ка ко КМО из но си .77, Бар тле тов тест сфе рич но сти је ста ти стич ки 
зна ча јан (п<.001), а де тер ми нан та ма три це ко ре ла ци ја из но си .005, 
упо тре ба ана ли зе глав них ком по нен ти је оправ да на за ове по дат ке. 
Сви ко му на ли те ти су ве ћи од .50, а ове две суб ска ле об ја шња ва ју 
укуп но 78.4% ва ри јан се те ста, при че му свој стве на вред ност пр ве 
глав не ком по нен те из но си 3.70, а дру ге 2.65.

3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ

3.1. Ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ске по др шке

У од но су на струк ту и ра ност су пер ви зиј ског про це са ви ше 
од по ло ви не во ди те ља слу ча ја из ја ви ло је да не ма или не зна да ли 
има ин ди ви ду ал ни раз вој ни план (52%, N=63), док ме ђу во ди те-
љи ма слу ча ја, ко ји зна ју да има ју ин ди ви ду ал не раз вој не пла но ве 
17,9% (N=20) ни је упо зна то са са др жа јем пла на, а 7,1% (N=8) ни-
је уче ство ва ло у из ра ди. Са мо 11,6%, (N=13) во ди те ља слу ча ја је 
упо зна то са сво јим ин ди ви ду ал ним раз вој ним пла ном и уче ство ва-
ло је у ње го вој из ра ди. Ме ђу во ди те љи ма слу ча ја, ко ји има ју ин ди-
ви ду ал не пла но ве и упо зна ти су са са др жа јем, код ве ћи не по сто ји 
са гла сност са ци ље ви ма на ве де ним у пла но ви ма (86,3%, N=18).

У днев ном кон так ту са су пер ви зо ром, по во дом не по сред-
ног ра да на по је ди нач ним слу ча је ви ма је ве ћи на во ди те ља слу ча ја 
(74,1%, N=83). Ме ђу њи ма нај ве ћи број про во ди у кон так ту са су-
пер ви зо ром ма ње од сат вре ме на (44,6%, N=50), док је је дан до два 
са та тра ја ње кон так та, ко ји оства ру је 23,2% (N=26) во ди те ља слу-
ча ја. Ма ли про це нат во ди те ља слу ча ја про во ди са су пер ви зо ром 
сва ко днев но ви ше од три са та (6,3%), а кон такт са су пер ви зо ром на 
днев ном ни воу не ма 23,2% во ди те ља слу ча ја (N =26). 

По да ци о ин ди ви ду ал ним са стан ци ма по све ће ним раз вој-
ним ци ље ви ма во ди те ља слу ча ја ука зу ју на то да ве ћи на во ди те ља 
слу ча ја (71,4%) има ин ди ви ду ал не са стан ке са су пер ви зо ром, при 
че му чак 22,3% (N=25) во ди те ља има сва ко днев не са стан ке, док 
24,1% (N=27) има са стан ке јед ном не дељ но. За оста ле во ди те ље 
са стан ци се од ви ја ју јед ном у две не де ље (4,5%, N=5), јед ном или 
два пу та ме сеч но (8,1%, N=9), јед ном у два или три ме се ца (2,7 %, 
N=3), и ре ђе од јед ном у три ме се ца (9,8%, N=11). Во ди те љи слу ча-
ја ко ји ни ка да не ма ин ди ви ду ал не са стан ке са су пер ви зо ром чи не 
24,1% (N=27). Са стан ци груп не су пер ви зи је се ор га ни зу ју за ви ше 



Ива М. Бранковић Карактеристике супервизије у центру за социјални ...

57

од три че твр ти не во ди те ља слу ча ја (77,6%), при че му је ди на ми-
ка ор га ни зо ва ња углав ном јед ном не дељ но (28,6%, N=32) и јед ном 
ме сеч но (18,8%, N=21). Ре ђе од јед ном у три ме се ца груп ну су пер-
ви зи ју има 18,8% (N=21), а исти број во ди те ља слу ча ја на во ди и да 
ни ка да не ма са стан ке груп не су пер ви зи је. 

Не што ви ше од по ло ви не во ди те ља слу ча ја је за до вољ-
но уче ста ло шћу су пер ви зи је ко ју до би ја (58%, N=65), док 63,4% 
(N=71) сма тра да им је су пер ви зор до сту пан увек ка да им је то 
нео п ход но. Ско ро јед на тре ћи на во ди те ља слу ча ја ни је за до вољ на 
уче ста ло шћу су пер ви зи је (28,6%, N=32), и до ступ но шћу су пер ви-
зо ра (24,1%; N=27). Ме ђу су пер ви зо ри ма 65,5% (N=17) сма тра да 
је ин тен зи тет по др шке ко ју пру жа ју аде ква тан, а 76,9% (N=20) сма-
тра да је до ступ но во ди те љи ма слу ча ја увек ка да им је то по треб но. 
Ве ћи на су пер ви зо ра сма тра да број во ди те ља слу ча ја ко је су пер ви-
зи ра аде ква тан (65,4, N=17), ипак, на пи та ње да ли има ју до вољ но 
вре ме на за оба вља ње аде кват не су пер ви зи је 57,7% (N=15) су пер-
ви зо ра од го во ри ло је не га тив но, док се са мо 26,9% (N=7) сло жи ло.  

Фо кус су пер ви зиј ске по др шке је у нај ве ћој ме ри на мо ни-
то рин гу рад ног про це са, па овај аспект су пер ви зи је чи ни 52,7% 
(N=59) вре ме на то ком ин ди ви ду ал не су пер ви зи је, од но сно 46,4% 
(N=52)  груп не су пер ви зи је. Од го вор ''не мо гу да од лу чим'' је при-
су тан код око че твр ти не во ди те ља слу ча ја и би ра ли су га углав ном 
во ди те љи слу ча ја ко ји ни су укљу че ни ни у јед ну фор му су пер ви-
зи је.  

Ви ше од по ло ви не во ди те ља слу ча ја пре по зна је бе не фи те 
су пер ви зи је у свим обла сти ма ра да, а не што из ра же ни је у обла сти 
не по сред ног ра да са ко ри сни ци ма (58,9%, N=66). С дру ге стра не, 
28,6 % (N=32) во ди те ља слу ча ја сма тра да им су пер ви зи ја не по ма-
же у раз во ју ком пе тен ци ја и до сти за њу пси хо ло шког рас те ре ће ња. 
Су пер ви зо ри та ко ђе сма тра ју да је су пер ви зи ја има нај ви ше ефе ка-
та у обла сти не по сред ног ра да са ко ри сни ци ма (88,5%, N=22) без 
ијед ног не га тив ног од го во ра; за тим раз во ја ком пе тен ци ја (84,6%, 
N=22), при че му око 14% ни је си гур но или се не сла же; па тек он да 
пси хо ло шког рас те ре ће ња (76,9%, N=20), при че му око 20% ни је 
си гур но или се не сла же да су пер ви зи ја по ма же у овој обла сти. 

Ми шље ња во ди те ља слу ча ја су по де ље на ка да су у пи та њу 
по зи тив ни ефек ти су пер ви зи је на сма ње ње оп те ре ће но сти про бле-
ми ма на по слу. Ре ла тив но јед нак број во ди те ља слу ча ја сма тра да 
су пер ви зи ја и по ма же (36,6%, N=41) и не по ма же (40,2%, N=45) 
сма ње њу оп те ре ће ња, док је код под но ше ња стре са сли ка не што 
дру га чи ја, јер 50% (N=56) во ди те ља слу ча ја сма тра да су пер ви зи ја 
по ма же лак шем под но ше њу стре са на по слу. С дру ге стра не зна-
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чај на ве ћи на су пер ви зо ра, сма тра да је су пер ви зи ја ва жна за под-
но ше ње стре са на по слу (80,8%, N=21), а по себ но за сма ње ње про-
фе си о нал ног из га ра ња (84,6%, N=22). 

Ве ћи на во ди те ља слу ча ја сма тра да њи хо ви су пер ви зо ри 
има ју по треб не ком пе тен ци је за оба вља ње су пер ви зи је (70,5%, 
N=79), као и до вољ но зна ња, ве шти на и ис ку ства у ра ду са ко ри-
сни ци ма (74,1%, N=83). Око 65% во ди те ља слу ча ја про це њу је свог 
су пер ви зо ра као по све ће ног и осо бу од по ве ре ња, док око 18% во-
ди те ља слу ча ја сма тра су прот но, а 14% не мо же да од го во ри на 
пи та ње. Су пер ви зо ри углав ном сма тра ју да има ју по треб не ком пе-
тен ци је и ис ку ство за оба вља ње су пер ви зи је, као и да су по све ће ни 
и спо соб ни да обез бе де по вер љи вост про це са. 

Не што ви ше од по ло ви не во ди те ља слу ча ја из ра жа ва за-
до вољ ство су пер ви зиј ском по др шком (57,1%, N=64) и сма тра да 
су пер ви зи ја  од го ва ра њи хо вим по тре ба ма и оче ки ва њи ма (50%, 
N=56), док је око 30% во ди те ља слу ча ја не за до вољ но су пер ви зи-
јом ко ју при ма ју.  Су пер ви зо ри, с дру ге стра не, у ве ли кој ме ри из-
ра жа ва ју за до вољ ство сво јим по слом (73,1%, N=19), док се у ма њој 
ме ри сла жу са тврд њом да су њи хо ви во ди те љи слу ча ја за до вољ ни 
су пер ви зиј ском по др шком ко ју обез бе ђу ју, при че му 26,9% (N=7) 
су пер ви зо ра ни је мо гло да од лу чи да ли од го ва ра на по тре бе во ди-
те ља слу ча ја. 

 Во ди те љи слу ча ја по ка зу ју ин те ре со ва ње за уче шће у су-
пер ви зиј ском про це су, јер 64,3% (N=72) њих из ја вљу је да се тру ди 
и ан га жу је на сво јој су пер ви зи ји, док 76% (N=86) по ку ша ва да има 
про фе си о нал не ко ри сти од су пер ви зи је. Јед на че твр ти на во ди те ља 
слу ча ја (25%, N=28) не зна или ни је упо зна та са уло га ма и од го вор-
но сти ма су пер ви зо ра, а сли чан број (26,8%, N=30) не зна или не 
раз у ме свр ху су пер ви зи је у цен тру за со ци јал ни рад. 

Ме ђу не га тив ним ста во ви ма о су пер ви зи ји, са тврд њом да је 
су пер ви зи ја до бра у те о ри ји али не успе ва у прак си, сла же се ви ше 
од по ло ви не во ди те ља слу ча ја (53,6%, N=60) и су пер ви зо ра (61,5%, 
N=16), док тре ћи на во ди те ља слу ча ја сма тра да је су пер ви зи ја са-
мо још јед на оба ве за ко јих је иона ко до вољ но 31,3% (N=35). Ме ђу 
су пер ви зо ри ма, тек по ло ви на се не сла же са тврд њом да ‘’су пер ви-
зи ја пре ра ста у чи сту ад ми ни стра ци ју и мо ни то ринг’’, док се ме ђу 
дру гом по ло ви ном 26,9% (N=7) сла же са том тврд њом, а 23,1% (N 
=6) је нео д луч но. Ме ђу во ди те љи ма слу ча ја 22,3% (N=25) се сла-
же са тврд њом ‘’Ни је ми по себ но ста ло до су пер ви зи је’’, 14,3% 
(N=16) не зна, а 58% (N=65) се не сла же.  Ме ђу су пер ви зо ри ма 
са мо 11,5% (N=3) су пер ви зо ра се сла же са овом тврд њом, док је 
23.1% (N=6) нео д луч но, а 65,4% (N=17) се не сла же. 
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3.2. По ве за ност ни воа по фе си о нал ног из га рања 
и ка рак те ри сти ка су пер и ви зиј ске по др шке

Нај и зра же ни ја ди мен зи ја про фе си о нал ног из га ра ња код во-
ди те ља слу ча ја је емо ци о нал на ис цр пље ност, ко ја је у ви со ком 
ни воу при сут на код 48,2% струч них рад ни ка, што је пра ће но и 
ни ским ни во ом осе ћа ња лич ног по стиг ну ћа код 42% за по сле них. 
На су прот то ме, ни во де пер со на ли за ци је је код нај ве ћег бро ја за по-
сле них 42,9% ни зак, што да је ве о ма спе ци фич ну сли ку про фе си о-
нал ног из га ра ња код нас. 

С об зи ром на то да се не пре по ру чу је оце њи ва ње на осно-
ву ко нач ног ско ра, већ се као  кри те ри јум ни воа про фе си о нал ног 
из га ра ња де фи ни шу ком би на ци је да тих ка те го ри ја, ана ли зом ла-
тент них кла са (LCA) ис пи та но је да ли се ис пи та ни ци на не ки на-
чин гру пи шу у од но су на из ра же ност ди мен зи ја про фе си о нал ног 
из га ра ња. На осно ву LCA иден ти фи ко ва не су три хо мо ге не гру пе 
ис пи та ни ка ко је се де ли мич но пре кла па ју са те о риј ски прет по ста-
вље ним про фи ли ма ви со ког, сред њег и ни ског ни воа про фе си о нал-
ног из га ра ња за со ци јал ну за шти ту36).

Пр вој кла си, ко ја од го ва ра ви со ком сте пе ну из га ра ња, при-
па да 9.8% во ди те ља слу ча ја (N=11), тре ћој кла си, ко ја од го ва ра ни-
ском сте пе ну из га ра ња при па да 34.8% во ди те ља слу ча ја (N=39), 
док дру гој, ко ја до не кле од сту па од те о риј ски прет по ста вље ног 
сред њег ни воа про фе си о нал ног из га ра ња и ка рак те ри ше је сред њи 
ни во де пер со на ли за ци је, ни зак ни во осе ћа ња лич ног по стиг ну ћа и 
ви сок ни во емо ци о нал не ис цр пље но сти, при па да 42.0% во ди те ља 
слу ча ја (N=47).

Да кле, док се ја сно из два ја ју про фи ли осо ба са ви со ким и 
ни ским сте пе ном из га ра ња, про фил ко ји би од го ва рао сред њем, 
про сеч ном ни воу из га ра ња је по ме рен ка ви со ком ни воу. Пре ма 
MBI-HSS мо де лу сред њи ни во про фе си о нал ног из га ра ња би тре-
ба ло да се огле да у сред њим вред но сти ма свих ди мен зи ја, док се у 
слу ча ју струч них рад ни ка у Бе о гра ду сред њи ни во про фе си о нал-
ног из га ра ња не по ја вљу је, али је за то при сут на не ка вр ста сред-
њег ви шег ни воа ко ји под ра зу ме ва сред њи ни во де пер со на ли за ци је 
(ДП), ни ско осе ћа ње лич ног по стиг ну ћа (ЛП) и ви со ку емо ци о нал-
ну ис цр пље ност (ЕИ).

36) Chri sti na Ma slach, Su san E Jac kson. i Mic hael, P.Le i ter, The Ma slach Bur no ut In ven tory (3rd 
ed.). Con sul ting Psycho lo gists Press, Pa lo Al to, CA, 1996.
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Та бе ла 2. Ни во про фе си о нал ног из га ра ња во ди те ља слу ча ја
Ни во про фе си о нал ног из га ра ња  N %

Ви сок (ви со ка ЕИ, ви со ка ДП, ни ско ЛП) 11 9,8
Сред њи (ви со ка ЕИ, сред ња ДП, ни ско ЛП) 47 42,0
Ни зак (ни ска ЕИ, ни ска ДП, ви со ко ЛП) 39 34,8
НП 15 13,4

 У од но су на струк ту ру и фо кус су пер ви зиј ске по др шке ни-
је уоче на зна чај ни ја по ве за ност са ни во ом про фе си о нал ног из га-
ра ња.  Ипак, уоче но је да су во ди те љи слу ча ја, ко ји су упо зна ти 
са ин ди ви ду ал ним раз вој ним пла ном, у зна чај но ма њој ме ри емо-
ци о нал но ис цр пље ни (М=23,47, SD=13.10) у од но су на во ди те-
ље слу ча ја ко ји ни су упо зна ти са ин ди ви ду ал ним пла ном раз во ја 
(М=23,47, SD=13.10), F(1,89) = 8.46, п<.01, η2=.08. Та ко ђе, по сто-
ји бла га по ве за ност из ме ђу за до вољ ства ин тен зи те том по др шке и 
емо ци о нал не ис цр пље но сти, р(95)=-.24, п<.05, али не и са дру гим 
ди мен зи ја ма про фе си о нал ног из га ра ња. До ступ ност су пер ви зо ра 
ни је по ве за на ни са јед ном ди мен зи јом про фе си о нал ног из га ра ња.

Кад по сма тра мо по ве за ност за до вољ ства су пер ви зи јом и ди-
мен зи ја про фе си о нал ног из га ра ња ви ди мо да по ве за ност по сто ји 
са мо из ме ђу емо ци о нал не ис цр пље но сти  и не га тив них ста во ва, 
при че му је по ве за ност уме ре но по зи тив на. Ово зна чи да су по ве-
ћа ни не га тив ни ста во ви по ве за ни са ве ћим сте пе ном ис цр пље но-
сти. 

Та бе ла 3.  Ма три ца ин тер ко ре ла ци ја скала 
изгарања и за до вољ ства су пер ви зи јом

За до вољ ство су пер-
ви зи јом и про це-
сом су пер ви зи је

Не га тив ни ста-
во ви пре ма 
супервизији

Емо ци о нал на 
ис цр пље ност -.20 .31**
Де пер со на ли за ци ја -.05 .08
Лич но по стиг ну ће .03 .05

На по ме на: * озна ча ва п <.05; ** озна ча ва п < .01 

4. ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ме ђу ка рак те ри сти ка ма су пер ви зиј ске по др шке ис тра жи ва-
не су струк ту ра и фо кус су пер ви зи је у цен тру за со ци јал ни рад, 
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као и ста во ви и за до вољ ство во ди те ља слу ча ја су пер ви зи јом и раз-
ли чи тим аспек ти ма про це са. По ред то га ис пи тан је и ни во про фе-
си о нал ног из га ра ња во ди те ља слу ча ја у од но су на ка рак те ри сти ке 
су пер ви зиј ске по др шке, ка ко би се ви де ло да ли су пер ви зи ја да је 
ефек те у обла сти ума ње ња ефе ка та стре са на по слу.  

По да ци по твр ђу ју да по сто ји зна чај на по ја ва про фе си о нал-
ног из га ра ња код во ди те ља слу ча ја у цен тру за со ци јал ни рад. Нај и-
зра же ни је ди мен зи је су емо ци о нал на ис цр пље ност и сма ње но осе-
ћа ње лич ног по стиг ну ћа, док је ни во де пер со на ли за ци је ре ла тив но 
ни зак. Уко ли ко по сма тра мо про фи ле ко ји су се ис кри ста ли са ли на 
осно ву да тих прет по став ки мо же мо да за кљу чи мо да је 52% во ди-
те ља слу ча ја под по ви ше ним ри зи ком од из га ра ња, при че му је код 
10% при су тан и ви ши ни во де пер со на ли за ци је. Спе ци фич ну сли ку 
про фе си о нал ног из га ра ња ко ју у до ми нант ном про фи лу од ли ку је 
сред њи ни во де пер со на ли за ци је, ни ско осе ћа ње лич ног по стиг ну-
ћа и ви со ка емо ци о нал на ис цр пље ност ауто ри MBI-HSS упит ни ка 
опи су ју као не ста бил ну и ри зич ну. На и ме,  ре зул та ти њи хо ве сту-
ди је о ра ном раз во ју про фе си о нал ног из га ра ња ука зу ју на то да у 
пе ри о ду од го ди ну да на нај ве ћи број љу ди, код ко јих је на по чет-
ку ис тра жи ва ња утвр ђе на са мо јед на ди мен зи ја про фе си о нал ног 
из га ра ња (ис цр пље ност или де пер со на ли за ци ја) или до ђе у ста ње 
‘’кон зи стент ног бур но у та’’ са обе из ра же не ди мен зи је или се пр во-
бит но утвр ђе на ди мен зи ја ума њи, уко ли ко усле де про ме не у рад-
ном окру же њу37). 

По да ци да ље ука зу ју да не по сто ји зна чај на по ве за ност из-
ме ђу ни воа про фе си о нал ног из га ра ња и ка рак те ри сти ка су пер ви-
зиј ске по др шке. По ве за но сти су ипак про на ђе не из ме ђу не ких ка-
рак те ри сти ка су пер ви зи је и по је ди них ди мен зи ја про фе си о нал ног 
из га ра ња, о че му ће би ти ре чи не што ка сни је.  Као јед на од кључ-
них ка рак те ри сти ка су пер ви зи је на ме ће се не до ста так струк ту ре 
на ко ји ука зу је по да так да не што ма ње од по ло ви не во ди те ља слу-
ча ја има ин ди ви дул не раз вој не пла но ве, а тек 11,6% во ди те ља слу-
ча ја је уче ство ва ло у из ра ди свог ин ди ви ду ал ног пла на. Овај по да-
так по ста је по себ но зна ча јан ка да се узме у об зир чи ње ни ца да је 
уочен ма њи ни во про фе си о нал ног из га ра ња код во ди те ља слу ча ја, 
ко ји су упо зна ти са сво јим ин ди ви ду ал ним раз вој ним пла но ви ма. 

Ин ди ви ду ал на и груп на су пер ви зи ја су под јед на ко за сту пље-
не, с тим што око 24,1% во ди те ља слу ча ја на во ди да не ма по себ не 
ин ди ви ду ал не са стан ке са су пер ви зо ром по све ће не раз вој ним ци-

37) Chri sti na Ma slach, Mic hael P.Le i ter, Early Pre dic tors of Job Bur no ut and En ga ge ment, Jo ur-
nal of Ap plied Psycho logy Jo ur nal of Ap plied Psycho logy, Ame ri can Psycho lo gi cal As so ci a-
tion 2008, Vol. 93, No. 3,pp 498–512
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ље ви ма, ми мо сва ко днев них кон та ка та ве за но за по је ди нач не слу-
ча је ве. Груп на су пер ви зи ја се за јед ну по ло ви ну во ди те ља слу ча ја 
од ви ја се углав ном јед ном не дељ но или јед ном ме сеч но. О то ме да 
не ма ју или не зна ју да ли има ју груп ну су пер ви зи ју из ја сни ло се 
36% во ди те ља слу ча ја.  

Ин те ре сан тан је по да так да во ди те љи слу ча ја из ве шта ва ју 
да се су сре ти ин ди ви ду ал не су пер ви зи је, на ко ји ма се раз ма тра ју 
раз вој ни за да ци у од но су на ци ље ве, од ви ја ју сва ко днев но за 22,3% 
њих, а јед ном не дељ но за 24,1%, што је да ле ко из над стан дар да и 
за не ке раз ви је не зе мље, а по себ но има ју ћи у ви ду прет ход но уоче-
ни не до ста так ин ди ви ду ал них пла но ва раз во ја. За то овај по да так 
мо жда тре ба узе ти са ре зер вом, и ту ма чи ти  га у све тлу не ра зу ме-
ва ња раз ли ке из ме ђу сва ко днев них кон та ка та во ди те ља слу ча ја и 
су пер ви зо ра у ве зи слу ча је ва на ко ји ма се ак ту ел но ра ди и ин ди-
ви ду ал них су пер ви зиј ских са ста на ка у окви ру ци клу са ин ди ви ду-
ал не су пер ви зи је на ко ји ма је фо кус на лич ном и про фе си о нал ном 
раз во ју во ди те ља слу ча ја, а не од ре ђе ном ко ри сни ку или пред ме ту. 

Фо кус су пер ви зиј ске по др шке је углав ном на мо ни то рин-
гу рад ног про це са, са ве о ма ма ло вре ме на за еду ка тив ну и по др-
жа ва ју ћу функ ци ју су пер ви зи је, што по твр ђу ју во ди те љи слу ча ја 
ко ји из ве шта ва ју да им су пер ви зи ја ви ше ко ри сти у не по сред ном 
ра ду са ко ри сни ци ма не го у раз во ју ком пе тен ци ја и пси хо ло шком 
рас те ре ће њу, као и су пер ви зо ри, ко ји у нај ма њој ме ри ви де ефек-
те су пер ви зи је у обла сти пси хо ло шког рас те ре ће ња иако сма тра ју 
су пер ви зи ју зна чај ним фак то ром за ума њи ва ње стре са и про фе си-
о нал ног из га ра ња. 

Упр кос утвр ђе ним не до ста ци ма су пер ви зи је, у од го во ри ма 
око по ло ви не во ди те ља слу ча ја ви дљи во је за до вољ ство су пер ви-
зиј ском по др шком у свим аспек ти ма: до ступ ност, ком пе тен ци је су-
пер ви зо ра, ефек ти у од но су на обла сти ра да и сл. Ипак, при сут на 
је сво је вр сна ам би ва лен ци ја, јер иако во ди те љи слу ча ја сма тра ју 
да су пер ви зи ја од го ва ра њи хо вим по тре ба ма, ипак се нај ве ћи број 
њих сла же са тврд њом да је ‘’су пер ви зи ја до бра у те о ри ји, али не 
у прак си’’, а са тим се с сла же и со ли дан број су пер ви зо ра. Да кле, 
мо же се ре ћи да по зи тив ни и не га тив ни ста во ви ме ре ни упит ни ком 
о ка рак те ри сти ка ма су пер ви зи је, не пред ста вља ју два по ла, већ 
јед но став но раз ли чи те ста во ве ко ји ука зу ју на по тре бу за да љим 
про ду бље ни јим ис тра жи ва њи ма. На и ме, ако во ди тељ слу ча ја сма-
тра да је са су пер ви зи јом углав ном све у ре ду, али да не функ ци о-
ни ше до бро у прак си, по ста вља се пи та ње за што је то та ко и шта 
је по треб но да би се то про ме ни ло, а су пер ви зи ја по ста ла ко ри сна 
сво јим уче сни ци ма и ор га ни за ци ји у це ли ни? Од го вор мо жда ле жи 
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у то ме што су пер ви зи ја, до ми нант но усме ре на на не по сре дан рад 
са ко ри сни ци ма, ве о ма под се ћа на тим ски рад ко ји је функ ци о ни-
сао пре уво ђе ња но ве ор га ни за ци је ра да у цен тру. Дру гим ре чи-
ма, не ка да шњи тим ски рад на до ме шћу је се ин тен зив ним ра дом у 
па ру (три че твр ти не во ди те ља слу ча ја из ве шта ва о сва ко днев ном 
кон так ту са сво јим су пер ви зо ром) са ис ку сним ко ле гом, ко ји има 
по треб не ком пе тен ци је и углав ном је на рас по ла га њу. И во ди те љи 
слу ча ја и су пер ви зо ри из ра жа ва ју за до вољ ство ова квом су пер ви-
зи јом, јер им она за и ста пред ста вља ва жан из вор по др шке, ко ји 
им је нео п хо дан. Ипак, и код во ди те ља слу ча ја и код су пер ви зо ра 
по сто ји свест о то ме да су пер ви зи ја ни је са мо ди рект на по др шка у 
„га ше њу по жа ра“ у не по сред ном ра ду са ко ри сни ци ма, већ да би 
мо гла по ну ди ти и не што ви ше, што за са да у ве ли кој ме ри ни је у 
мо гућ но сти да пру жи и отуд са гла сност са тврд њом да она је сте 
„до бра у те о ри ји, али не успе ва у прак си“.  

С об зи ром на на ве де не на ла зе о су пер ви зи ји не из не на ђу је 
по да так да ни је утвр ђе на зна чај на по ве за ност из ме ђу ка рак те ри-
сти ка су пер ви зиј ске по др шке узе тих у це ло сти и ни воа про фе си о-
нал ног из га ра ња. Не до ста так струк ту ре и не до вољ но уче шће во ди-
те ља слу ча ја у су пер ви зиј ском про це су не пред ста вља ју аде кват не 
пред у сло ве за пре вен ци ју про фе си о нал ног из га ра ња. Ово по твр-
ђу је чи ње ни ца да је по ве за ност ипак про на ђе на из ме ђу укљу че но-
сти во ди те ља слу ча ја у су пер ви зиј ски про цес од но сно упо зна то сти 
во ди те ља слу ча ја са ин ди ви ду ал ним раз вој ним пла ном, и ни жег 
ни воа емо ци о нал не ис цр пље но сти. 

Су пер ви зи ја и про фе си о нал но из га ра ње су ре ла тив но „мла-
де“ те ме у си сте му со ци јал не за шти те и ње ној ис тра жи вач кој прак-
си и за то ће у на став ку би ти по ну ђе ни мо гу ћи прав ци за да ља раз-
ма тра ња, по себ но има ју ћи у ви ду да је про ду бље ни је раз у ме ва ње 
ових по ја ва и њи хо ве по ве за но сти нео п ход но за осми шља ва ње и 
ус по ста вља ња си сте ма ква ли те та и  по др шке струч ним рад ни ци ма. 

Утвр ђе ни ни во про фе си о нал ног из га ра ња во ди те ља слу ча ја 
у цен тру за со ци јал ни рад Бе о град, упу ћу је на по тре бу да љег ис-
тра жи ва ња ове про бле ма ти ке у си сте му со ци јал не за шти те, као и 
на нео п ход ност утвр ђи ва ња спе ци фич них фак то ра, ко ји ути чу на 
по ја ву про фе си о нал ног из га ра ња ме ђу струч ним рад ни ци ма у цен-
три ма за со ци јал ни рад у це лој Ср би ји. Ова вр ста ис тра жи ва ња је 
нео п ход на ка ко би се мо гле пла ни ра ти ме ре и про гра ми за уна пре-
ђе ње усло ва ра да и по др шке у слу ча је ви ма пре ве ли ке оп те ре ће но-
сти по слом. 

Спе ци фич не ка рак те ри сти ке су пер ви зиј ске по др шке на во де 
на по тре бу раз ма тра ња уло ге су пер ви зи је у си сте му со ци јал не за-
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шти те уоп ште, а по себ но из пер спек ти ве раз ло га због ко јих она 
у цен тру  за со ци јал ни рад у пе ри о ду од се дам  го ди на ни је ус по-
ста вље на на на чин ко ји је пред ви ђен, а по себ но не та ко да пред-
ста вља про тек тив ни фак тор у обла сти пре вен ци је про фе си о нал ног 
из га ра ња. Па ра лел но с тим би ло би ко ри сно раз ви ја ти ме ха ни зме 
за по др шку во ди те љи ма слу ча ја на на чин ко ји ће од го ва ра ти њи хо-
вим по тре ба ма, при че му то не мо ра нео п ход но да под ра зу ме ва ин-
тер ну су пер ви зиј ску по др шку, већ мо же укљу чи ва ти дру ге ви до ве 
по др шке  као што су еду ка ци је и тре нин зи, екс тер на су пер ви зи ја,  
ин тер ви зи ја, гру пе по др шке и сл.

На кра ју, тре ба уна пре ди ти по сто је ћу су пер ви зиј ску по др-
шку у цен тру за со ци јал ни рад. На и ме, са гле дав ши су пер ви зиј ски 
про цес у цен тру за со ци јал ни рад у Бе о гра ду, иако ни је утвр ђе на 
до вољ но ја ка ве за из ме ђу су пер ви зиј ске по др шке и про фе си о нал-
ног из га ра ња, сва ка ко се мо же прет по ста ви ти да би су пер ви зи ја у 
цен тру за со ци јал ни рад би ла од ве ће ко ри сти во ди те љи ма слу ча ја 
уко ли ко би би ла аде кват ни је струк ту и ра на, пла ни ра на и ре а ли зо-
ва на у са рад њи са во ди те љем слу ча ја и фо ку си ра на ши ре и ду бље 
од мо ни то рин га рад ног про це са, што је до са да у глав ном био слу-
чај. 

Ипак, да би се ове про ме не до го ди ле, осим из ра же не спрем-
но сти су пер ви зо ра, по треб на је са гла сност у ши рој струч ној јав-
но сти, што с об зи ром на струк ту ру си сте ма оба ве зно укљу чу је 
и до но си о це од лу ка, о зна ча ју и ко ри сно сти су пер ви зи је, као и 
спрем ност на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу за ула га ње у ева лу-
а ци ју и уна пре ђе ње, тј. ве ће при ла го ђа ва ње мо де ла су пер ви зиј ске 
по др шке по тре ба ма струч ња ка, али и си сте ма у це ло сти. Ово по-
ста је по себ но ва жно ако се има у ви ду то да је пред си сте мом со-
ци јал не за шти те у Ср би ји про мо ци ја и уво ђе ње су пер ви зи је у пру-
жа ње днев них услу га, услу га сме шта ја и оста лих услу га со ци јал не 
за шти те за шта ис ку ство цен та ра за со ци јал ни рад мо же пред ста-
вља ти ви ше не го ко ри стан из вор ин фор ма ци ја и по др шке.
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Iva Bran ko vic

CHA RAC TE RI STICS OF SU PER VI SION  
IN THE CEN TER FOR SO CIAL WORK – THE 

RO LE OF SU PER VI SION IN PRE VEN TION OF 
BUR NO UT AMONG CA SE MA NA GERS

Re su me
Su per vi sion was in tro du ced in the system of so cial pro tec tion 

in Ser bia with the aim of prac ti ce im pro ve ment and esta blis hment of 
a sup port mec ha nism for prac ti ti o ners wor king di rectly with ser vi ce 
users. Su per vi sion in cen ters for so cial work is ba sed on the mo del 
that im pli es in ter nal su per vi sory sup port con duc ted by an ex pe ri en ced 
pro fes si o nal wor king in si de the or ga ni za tion, ful fil ling three main fun-
cti ons of su per vi sion: ad mi ni stra ti ve, edu ca ti ve and sup por ti ve. This 
me ans that the su per vi sor has an im por tant ro le in all the pha ses of the 
su per vi se es’ ca se work as well as in the area of the ir pro fes si o nal and 
per so nal de ve lop ment. 

The aim of this pa per is to analyze the cha rac te ri stics of su per-
vi sory sup port in the cen ter for so cial work from the per spec ti ve of 
pur po se, ex pec ted out co mes and go als of su per vi sion in so cial pro tec-
tion, espe ci ally in re la tion to the po ten tial pro tec ti ve fun ction of su per-
vi sion in de ve lop ment of bur no ut among ca se wor kers. Job bur no ut is 
a com mon pro blem among hel ping pro fes si o nals sin ce it is in du ced by 
chro nic stress they are of ten ex po sed to. It ma ni fests as a sta te of emo ti-
o nal ex ha u sti on, cynic and de per so na li zed at ti tu des to wards cli ents and 
a fe e ling of low per so nal ac com plis hment. So cial sup port, espe ci ally 
ade qu a te su per vi sion is con si de red a strong pro tec ti ve fac tor in re la tion 
to work re la ted stress and bur no ut.

Cha rac te ri stics of su per vi sion and the le vel of bur no ut ha ve been 
exa mi ned in a re se arch con duc ted in the City Cen tre for So cial Work in 
Bel gra de with par ti ci pa tion of 112 ca se ma na gers and 26 su per vi sors. 
Alt ho ugh this sam ple isn’t re pre sen ta ti ve eno ugh to pro vi de con clu si-
ons on su per vi sion at the na ti o nal le vel, the re sults ne vert he less po int 
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to so me key cha rac te ri stics of su per vi sion, as well as the ir re la tion to 
job bur no ut. 

Re sults in di ca te that the su per vi sion pro cess in the cen ter for so-
cial work is in suf fi ci ently struc tu red and fo cu sed ma inly on ad mi ni-
stra ti ve sup port, whi le the skills de ve lop ment and per so nal growth are 
un der re pre sen ted. In li ne with that the ef fects of su per vi sion are mostly 
re cog ni zed in the area of di rect ca se work sup port and ad mi ni stra tion, 
and sig ni fi cantly less in the area of com pe ten ce en han ce ment and job 
re la ted stress re li ef. The an swers of the ma jo rity of ca se wor kers and 
su per vi sors show that they are ma inly sa tis fied with the sup port they 
re ce i ve (ava i la bi lity, com pe ten ces of the su per vi sor, ef fects of su per-
vi sion etc.) but al so kind of am bi va lent, which is re flec ted in most of 
them agre e ing with the sta te ment that „su per vi sion is good in the ory 
but do esn’t work in prac ti ce“. This am bi va len ce co uld be ex pla i ned by 
the fol lo wing: most ca se wor kers and su per vi sors are sa tis fied with the 
in ten si ve co o pe ra tion they ha ve esta blis hed wor king si de by si de on 
spe ci fic ca ses, but on the ot her si de they are al so awa re that su per vi sion 
co uld be so met hing ot her than „first aid in cri sis“, and that it sho uld 
of fer much mo re which, un for tu na tely, it is not able to pro vi de at the 
mo ment. 

A spe ci fic me di um high le vel of bur no ut has been fo und among 
52% of pro fes si o nals and no sig ni fi cant cor re la tion was fo und bet we-
en the cha rac te ri stics of su per vi sion in to tal and the le vel of bur no ut. 
Con si de ring the cha rac te ri stics of su per vi sion this do esn’t co me as a 
sur pri se, espe ci ally be a ring in mind that a mild cor re la tion was fo und 
bet we en in vol ve ment of ca se wor kers in the su per vi sory pro cess (me-
a ning that the ca se wor ker par ti ci pa ted in the de ve lop ment of his/her 
in di vi dual plan) and lo wer le vel of emo ti o nal ex ha u sti on. This shows 
that the struc tu red and par ti ci pa ti ve su per vi sion co uld be con si de red as 
pre con di ti ons for pre ven tion of bur no ut in cen ters for so cial work. 
Key words: su per vi sion cha rac te ri stics, cen ter for so cial work, bur no ut, ca se 

ma na gers. 
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