SAŽETAK PRIKAZA DJELOVANJA CRKVENIH BRAČNO-OBITELJSKIH
SAVJETOVALIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 Neki oblik prepoznatog savjetodavnog rada trenutno postoji u 8 nad/biskupija i

provodi se u 13 crkvenih bračno-obiteljskih savjetovališta (savjetodavnih
prostora) + 1 u privremenom mirovanju te u Savjetovalištu za žrtve
obiteljskog nasilja, dok stručni savjetodavni rad do sada nije zaživio u
Dubrovačkoj, Hvarsko-bračko-viškoj, Krčkoj i Požeškoj biskupiji niti pri Vojnom
Ordinarijatu i u Križevačkoj eparhiji.
 Prije državnog osamostaljenja osnivala su se i djelovala savjetovališta od kojih

prvo 1968. u Slavonskom Brodu na inicijativu vlč. Marka Majstorovića, a 1970. pri
Rezidenciji Družbe Isusove u Zagrebu gdje se i danas prigodno i po dogovoru
savjetuje. U Republici Hrvatskoj kao samostalnoj državi crkvena bračno-obiteljska
savjetovališta osnivana su u razdoblju od 1991. do 2004. s tim da je najveći broj
savjetovališta (8) osnovan 2003. po provedenoj edukaciji savjetodavaca u
organizaciji Hrvatskog Caritasa uz novčanu potporu fondacije Renovabis.
 Od 13+1 savjetovališta njih 8+1 djeluje u okviru struktura nad/biskupijskih

Caritasa, 3 u okviru struktura obiteljskog pastorala, dok 2 savjetovališta
djeluju u nekim drugim strukturama unutar biskupije.
 Ukupno pri bračno-obiteljskim savjetovalištima djeluje 88+1 osoba, od čega 11

zaposlenih na puno radno vrijeme, 1+1 na dio radnog vremena, 11 honorarno
i 66 volonterski, s tim da honorarni oblik rada postoji samo u Zadarskoj
nadbiskupiji i Porečko-pulskoj biskupiji. a volonterski rad ukupno u 8
savjetovališta od kojih Obiteljsko savjetovalište pri Svetištu Gospe od zdravlja u
Splitu (8 osoba) djeluje isključivo na volonterskoj osnovi. Multidisciplinarni tim
postoji samo u obiteljskom savjetovalištu Zadarske nadbiskupije.
 U crkvenim bračno-obiteljskim savjetovalištima je, prema raspoloživim i ponegdje

okvirnim podacima, do kraja listopada 2006.:
o obavljeno preko 73.700 savjetodavni susreta (sati), a godišnje za sva
savjetovalište ukupno u prosjeku oko 8.750,
o kroz sva savjetovališta prošlo nešto preko 22.000 osoba, a prosječno njih
oko 3.400 godišnje.
o udijeljeno preko 20.000 telefonskih savjeta, a u prosjeku preko 2.200
godišnje u svim savjetovalištima.
 Uz bračno-obiteljska savjetovališta u Đakovačko i srijemskoj biskupiji postoji

još i Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja osnovano u studenom 2004. u
kojem djeluju 4 osobe od kojih jedna na puno radno vrijeme i 3 honorarno Od
osnutka obavljeno 1.200 savjetodavnih sati (600 godišnje), 740 osoba prošlo je
kroz savjetovalište (370 godišnje) te je obrađeno 300 telefonskih savjetodavnih
razgovora (150 godišnje).

 U gotovo svim savjetovalištima, u manjem ili većem obimu, provode se i razni

drugi programi uključujući grupni rad, edukaciju i prevenciju uz suradnju s
drugim ustanovama i institucijama.

