
УПРАВУВАЊЕ СО ГРУПАТА ВО ИТНИ 
СИТУАЦИИ

Принципи и процедури за управување со група во екстремни и 
критични ситуации



ИТНИ СИТУАЦИИ

Ситуации во кои спроведувањето на 
програмата значително отстапува од првично 
утврдениот план и има поголеми или помали 
ризици, за спроведување на предвидената 
програма или за безбедноста на клиентите. 



ИТНИ СИТУАЦИИ 

Критични ситуации

Комплексни 
ситуации во кои 

секое решение е 
тешко и има големо 
значење за самата 

ситуација. 

Екстремни ситуации

Ситуации со висок 
степен на ризик чии 
последици можат да 

бидат од сериозен или 
фатален исход. 



КРИТИЧНИ И ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ 

ГЛАВНИ РАЗЛИКИ 

1. Степен на опасност
2. Можни последици

3. Можност за контрола на ситуацијата
4. Начинот на кој се справуваме со 

ситуацијата



ФАЗИ ВО КРИТИЧНА СИТУАЦИЈА 

1. Фаза на дејство на стресниот фактор (опасност)
АЛАРМНА РЕАКЦИЈА - Адреналинска фаза (страв)

2. Отпорност на конфронтација
Реакција на „Борба или бегство“.

Преземање мерки за решавање на ситуацијата. 

3. Фаза на исцрпеност
Емоционална обработка на настани 



АЛАРМНА РЕАКЦИЈА 

Дејство на 
стресни 
фактори

Стануваме свесни за 
новонастанатата 

ситуација 

Адреналин 

Страв 



ОТПОРНОСТ НА КОНФРОНТАЦИЈАТА 

Адреналин 

Страв 

"Борба или 

Бегство" 

Преземање мерки 
за решавање на 

ситуацијата



ФАЗА НА ИСЦРПУВАЊЕ 

Хормони;

Мускулна
контракција; 

Интензивна работа
на внатрешните
органи; 

Зголемена
активност на 
нервниот систем 

Трошење на 
резервна енергија

Исцрпеност 

Емоционална 
обработка на 

настаните 



УПРАВУВАЊЕ СО КРИТИЧНИТЕ И 
ЕКСТРЕМНИТЕ СИТУАЦИИ

Само-управување 

Управување со клиенти 
и неформален лидер

Управување со групи 



САМО-УПРАВУВАЊЕ 

Страв 

Анксиозност 

Загриженост 

Страв 

Паника 

Хорор 

Најважно е да се контролира 
потребата да се избега.
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САМО-УПРАВУВАЊЕ 

Стрес 

Нарушување на 
контрола над 

ситуацијата и нарушена 
адаптација

Алгоритам 

1. Добро држење на 
контролата врз ситуацијата

2. Зачувана адаптација



СТРЕСНИ ФАКТОРИ 

ВНАТРЕШНИ 

Физиолошки 

Психолошки 

НАДВОРЕШНИ 

Стресни фактори од 
новонастанатата 
ситуација што 
претставува закана за 
турнејата и безбедноста 
на учесниците 



ВНАТРЕШНИ СТРЕСНИ ФАКТОРИ 

Физиолошки 

Глад Жед 

Топло 

Ладно
... 

Стереотипни и безусловни реакции 



НАДВОРЕШНИ СТРЕСНИ ФАКТОРИ 

Психолошки Разновидни и 
непредвидливи 

реакции

Може да биде условено со воспитување, 
образование и обука. 



ФАКТОРИ КОИ ГО ЗГОЛЕМУВААТ СТРСОТ

Неочекуваност на ситуацијата 

Неможноста да се 
контролира ситуацијата

Недостаток на алгоритми за 
одговор 



НАЈГОЛЕМИ НЕПРИЈАТЕЛИ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ

Попреченост за 
постигнување на целта

•

Конфликт помеѓу членовите 
во групата

Конфликт 

•Неможност за решавање на 
проблемите

Криза 

Фрустрација 

•



ПРЕВЕНЦИЈА 



РИЗИКОТ МОРА ДА СЕ СМЕСТИ ВО НЕКОЈ КОНТЕКСТ 

Свесност 

Навики 

Култура 

Регулатива 



CREATING AN ALGORITHM OF PROCEDURES 

Creating SOP 

Implementation and training 

Analyses 

Upgrade 




