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 Pozdravljeni, ponovno je leto naokrog in rada bi vas seznanila z novostmi v EATI, 
skupščino EATE, ki je potekala v Genevi med 2. in 4.7.2016 ter mojim delom delegatke. 
Z modro barvo sem posebej označila informacije, ki se mi zdijo pomembne za vas, 
člane. 

 

 
 

 SKUPŠČINA EATE – GENEVA 2016 

  

 Sprejeli smo nove člane: 

 delegatko iz Norveške 
 novo predsednico TDRC (TA theory development and research committee) Biljano Van 

Rijn, novo predsednico PTSC (Professional standards committee)Evo  Sylvio Rossi , novo 
predsednico COC (Commission of Certification) Christine Chevalier 

 tudi v tem letu je bilo prisotnih nekaj »shadow« delegatov. 

  
S strinjanjem vseh prisotnih je bil sprejet zapisnik iz lanskoletne skupščine v Rimu. 
 

 S strinjanjem vseh prisotnih je bila sprejeta vloga druge TA zveze iz Poljske, vlogi slovaške zveze in 
slovenskega društva Sinta sta še v postopki sprejema. 

  
 Seznanili smo se z delom izvršnih ter predsednika, v tem letu je nastopila svoje delo tudi nova 

blagajničarka (med letom je bila potrebna zamenjava, ker se je izkazalo, da izvoljeni blagajničar ne 
zadostuje pogojem za opravljanje dela). 

  
 Z nami je bil tudi nekdanji predsednik ITAA John Heat- EATA je povezana z ITAA, medsebojno 

prepoznavanje je omogočeno, tečejo tudi skupni projekti kot priprava konference  v Berlinu 2017 

(za naslednja leta je potrebno novo dogovarjanje kako s skupnimi konferencami naprej) in  TA 

Journal. Status CTA Trainerja (ki ga je vzpostavila EATA) znotraj svetovne organizacije ni prepoznan, 

vendar delajo v tej smeri. V svetovni zvezi pozivajo, da spodbudijo svoje člane, da sodelujejo z 

njimi. 



 Vsi člani Slovente in TA-jevci ste že sedaj vabljeni v Berlin, kjer se bo v juliju 2017 (med 22. In 24. 

7.2017)  odvijala naslednja svetovna TA konferenca! To bo priložnost za srečanje s TAjevci iz celega 

sveta! O datumih, vsebini vas bom še obveščala! 

 Pojavlja se tudi potreba po srečanju predsednikov vseh nacionalnih zvez in sicer za daljši čas, kjer 

se bodo lahko izmenjale tudi izkušnje, problemi, potrebe.  

 Po vsej verjetnosti se bo nov format srečanj za predsednike nacionalnih organizacij odvil že 

naslednje leto v Berlinu! 

 
V času skupščine je tekla razprava Identity, Integration and Boundaries in EATA:  

 EATA združuje več kot 7000 profesionalcev iz 27 držav iz vseh štirih področij  

 potrebno je spodbujati razvoj TAja, ob tem da je struktura EATE zelo razvejana 

 ? kako zadovoljne so nacionalne organizacije, ali so dovolj predstavljene 

 ? kako transparentno, učinkovito je delo za ljudi, ki so TA, a niso člani, delegati 

 kako je s širšimi socialnimi ?, ki ne zadevajo le TA sveta 

 notranja vprašanja: kako odprti smo za komunikacijo, kaj lahko sprejemamo znotraj 

posameznih delovnih teles, kaj se mora sprejeti na širši ravni 

Vsi smo se strinjali, da se ustanovi delovno telo, ki bo v naslednjem letu pregledalo vizije, ideje 

kako naj EATA deluje naprej, zlasti kakšno naj bo sodelovanje med izvršnimi člani, posameznimi 

komisijami in nacionalnimi predstavniki, zato da bo  več jasnosti, preglednosti, odprtosti, 

posledično pa bodo tudi člani dobivali jasne informacije. 

 
Lanskoletna skupščina se je odvijala na način, s katerim delegati nismo bili zadovoljni, saj so se 

očitna nesoglasja, nestrinjanja, zlasti med izvršnimi člani in Komitejem za TA teorijo, razvoj in 

raziskave prenesla v samo skupščino. Tudi v letošnjem letu se je energija deloma še kazala, vendar 

smo omenjene konfrontirali, češ da je med njimi potreben dialog, in deloma jim je to tekom 

skupščine tudi uspelo. 

 
Etičnemu svetovalcu Robinu Hobbsu se je njegova pozicija podaljšala za še en mandat. 

 
S strinjanjem vseh prisotnih se je potrdilo njegove dokumente o predpisih in postopkih v primerih 

etičnih vprašanj, pritožb. 

 
Člani ste vabljeni, da si te dokumente pogledate, saj vam lahko v primeru etičnih vprašanj, dilem 

pomagajo pri načrtovanju potrebnih postopkov. Dokumenti so jasni, zelo profesionalno 

pripravljeni. Tiste člane, ki se pripravljate na CTA izpit vabim, da si jih preberete, za tiste, ki se 

pripravljate za TEW ali za TSTA izpit pa so po moji oceni del priprave na sam izpit. V najkrajšem 

času bodo objavljeni na spletni strani. 

 
Delovno telo, ki je bilo vzpostavljeno zaradi potreb po vključitvi v EATO ne le nacionalnih skupin, 

pač pa tudi specialnih skupin, je še v delovanju. Zaenkrat teče pogovor, da se bodo EATI lahko 

pridružile tudi posebne specialne, interesne skupine, ki bodo morale šteti več kot 25 članov iz 

različnih držav, imeti bodo morale tudi vzpostavljeno predstavniško delovanje…Delovna skupina bo 

še delovala, preverila potrebe v posameznih državah. 



 
V septembru bo na Slovento poslano povpraševanje – potrebno jim bo odgovoriti ali se s 

tovrstnimi skupinami, kot članicami EATE, strinjamo.  

 
Vzpostavljeno je delovno telo za organizacijo konferenc, zlasti glede na lanskoletno zahteve 

komiteja TDRC, da morajo biti v strokovnem odboru le doktorji znanosti, TSTA ali izjemoma PTSTA. 

Dogovor, da se nikakor ne izpusti nacionalnih predstavnikov iz tovrstnih odborov za pripravo 

konferenc. 

 
Lansko leto je bila zelo dobro obiskana TA konferenca o raziskavah v Italiji, ki pa je bila le pilotna. 

Soglasno se je sprejelo predlog, da se tovrstne konference nadaljujejo in sicer vsaka tri leta, 

ponovno bo leta 2018. 

 
Tisti člani, ki se ukvarjate z raziskavami, ste vabljeni, da stopite v kontakt z omenjeno komisijo, 

bodisi za finančno, strokovno podporo ali kot priložnost, da svoje delo predstavite širši javnosti. 

 
Predstavljen je bil Outreach Programme, ki je bil novembra izveden v Helsinkih – tovrsten program 

izvedejo izvršni člani EATE v državi, ki se prijavi na tak program z namenom, da se TA v določeni 

državi razširi, sploh prične širiti ali pa da se ljudje seznanijo z eno od smeri TAja.  

 
V kolikor bi člani Slovente ocenili, da bi se katera od drugih smeri (poleg psihoterapije) morala širiti 

v Sloveniji, je to priložnost za prijavo za leto 2017. Razpis bo verjetno objavljen v oktobru. 

 
EATA podpira dve publikaciji: 

IJTAR – Julie Hay – za potrebe raziskav 

EATA Newsletter – Joanna Giacommeto se je poslovila z uredniškega mesta, nasledila jo je Kristina 
Brajović Car; pripravlja se predlog, da bi se čez čas prevajalo vse več izvodov; predlog, ki sem ga 
posredovala novi urednici in se o njem pogovarjala tudi s kolegicami iz Črne Gore, Hrvaške in Bosne 
Hercegovine, je bil, da bi slovanske jezikovne skupine prevajale vsaka enega od izvodov v letu – na 
tak način bi se stroški precej zmanjšali. Predlog bo potrebno še preučiti. 

 
Med člani poizvedeti ali bi jim pomagalo, da bi EATA Newsletter lahko prebirali v slovenščini ali 
hrvaščini/srbščini. 

 
Sari van Polje je predstavila projekt EU Article data base Journal, v katerem bi zbrali vse TA članke 
iz različnih evropskih držav, uredili njihovo bazo po ključnih besedah v vseh jezikih, ter vsako leto 
izbrali nekaj najboljših, ki bi jih kasneje tudi prevedli v angleški jezik. Sam projekt se ocenjuje, da bi 
stal nekje okrog 50.000 €, bi pa potrebovali za začetek 3.000 € z namenom, da se preveri ali bi 
tovrstno bazo potrebovali in kako bi se jo vzpostavilo. Sama sem bila proti tovrstnemu projektu, saj 
se mi zdi 3.000 € velika vsota že samo za vzpostavitev delovnega telesa, ki bo tak projekt preveril 
(delovna telesa večinoma delajo prostovoljno, povračilo samo materialnih stroškov, v kolikor 
nastanejo). Kar nekaj drugih delagatov se tudi ni strinjalo s tovrstnim projektom, a je bil poskusni 
del sprejet. 

 
Predsednik Krispijn Pletternberg nas je seznanil s TA Manifestom, ki smo ga po večini prejeli po 
pošti lansko leto. S strani piscev dokumenta je bila narejena napaka, saj so predsednika EATE 
podpisali pod ta dokument, skupaj s pozicijo, ki jo ima v EATI in ne kot posameznika. Predsednik je 
želel dano situacijo pojasniti. Ob tem smo se strinjali, da se pogosto pod »bleščečimi« imeni lahko 
med ljudi pošlje sporočila, za katera ni rečeno, da so profesionalno korektna. 



 
Člane EATE se poziva, da ste ob tovrstnih dokumentih pozorni in si vzamete čas za razmislek. 

 
Vsi prisotni smo odobrili etično poročilo Robina Hobbsa. 

 
Vsi prisotni smo odobrili finančno poročilo za leto 2015. EATA ima denarne rezerve, ki jih bo v 
prihodnje namenila za razvoj in projekte. Sprejeli smo tudi proračun za leto 2017. Dodatna, nova 
sredstva, ki so jih posamezne komisije predložile, gredo na račun izpitov (največji izdatki EATE, ki 
jih se jih ne more več pokriti zgolj s plačanimi prispevki študentov za izpit), EATA spletne strani, 
prevodov Handbooka, podpore državam, ki še nimajo razvitega TA-ja, časopise, pa tudi za samo 
delovanje zveze. 

 
Seznanili smo se s poročilom Marine Banić, predstavnice EATE v Evropski zvezi za psihoterapijo 
EAP. Evropska zveza za psihoterapijo je sestavljena iz nacionalnih predstavnikov (NAO) ter iz 
predstavnikov posameznih modalitet (EWAO).  

 
Pomembna informacija za študente, profesorje – v kolikor bo oseba po opravljenem CTA izpitu 
želela pridobiti ECP (Evropsko diplomo iz psihoterapije) bo morala dokazati, da je tekom študija 
pridobila 250 ur osebne izkušnje. Študente je o teh pogojih potrebno obvestiti že v naprej. Tisti, ki 
ste/boste opravili CTA izpit in se boste prijavili za EAP Diplomo, se obrnete za vse potrebne 
dodatne informacije na Marino Banić oz. na osebo, ki bo na EATini strani navedena kot EAP 
delegat. Za prijave preko Grandparentinga pa so na EAP strani novi obrazci! EAP je pričela tudi 
podpirati določene socialne projekte (delo v vojnih razmerah v Ukrajini, delo z begunci iz Sirije). 
EAP tudi vabi inštitute, da se prijavijo kot akreditirani Inštituti (študenti tovrstnih inštitutov 
pridobijo EAP diplomo takoj po opravljenem CTA izpitu) ter vabi na konferenco v Zagreb, konec 
septembra! To je dobra priložnost, da se seznanite z drugimi modalitetami, se udeležite delavnic 
blizu Slovenije.  

 
Predstavljena so bila poročila vseh komitejev v EATI: 

 Communication Committee: v preteklem letu je bilo njihovo delo (in sredstva) usmerjena v 
vzpostavitev spletne strani in snemanju predstavitvenih videov. Spletna stran je bolj  
prijazna kot pretekla, je pa res, da je na njej ogromno podatkov, saj EATA pokriva veliko 
področij, projektov. Najbolj obiskane so podstrani, povezane z izpitnimi postopki. V 
letošnjem letu bo komite namenil energijo FB strani – obsega čez tisoč članov, zato bodo 
potrebna pravila kaj se lahko objavlja na njej. Vzpostavili pa bodo tudi notranji internet, ki 
bo povezoval delegate in komisije, saj smo vsi opazili pomanjkanje pretočnosti informacij 
med letom. Skupaj s TDRC bodo pripravili posebno številko International Journal for 
Psychotherapy o TAju. Med nacionalnimi organizacijami so tudi preverjali potrebe po 
promociji TAja in finančni podpori EATE. 

 PTSC (Professional standards committee): v preteklem letu so namenili dodatna sredstva 
za prevode Handbooka! Prevod je bil odobren tudi za Slovenijo. So v stalnem preverjanju 
Handbooka, vendar se vse novosti ne spreminjajo direktno – za člane, ki se pripravljajo na 
izpite – bodite pozorni na novosti, poleg Handbooka preglejte tudi PTSC Telegrame, da ne 
zgrešite kaj pomembnega (zadnja večja sprememba je izjava o neplagiatorstvu, ki jo je 
potrebno priložiti k pisnemu CTA izpitu) – glejte zadnji EATA Newsletter! 

 COC (Commission of Certification): glavno delo je skrbeti za proces certificiranja znotraj 
EATE. O delu te komisije bom poročala malo bolj podrobno, ker delam v njej. 
 
Certificiranje: v zadnjih 12 mesecih smo organizirali 12 izpitnih mest, ki so omogočila, da  
smo certificirali 191 CTAjev, 6 CTA Trainerjev in 20 T/STAjev. Za certificiranje takega velika 
števila TAjevcev je potrebna izredno dobra organizacija na nacionalnih nivojih, na 
Inštitutih, ter ogromno število prostovoljnih ur dela. 
 



COC pokriva 9 Koordinatorjev za jezikovne skupine, s katerimi se sreča vsako leto, skupaj z 
glavno Izpitno supervizorko z namenom, da bi izpitni postopki tekli še bolj jasno. Slovenija 
spada med »Multiple language », Enea Slavić je naša koordinatorka, kontakt dobite na 
spletni strani EATE. 
 
Organiziran je bil prvi seminar za popravljalce pisnih CTA izpitov, projekt se bo nadaljeval, 
ker je bilo zanimanje veliko, popravljalcev pa primankuje. 
 
Projekt elektronskega pošiljanja CTA pisnih izpitov se je v tem letu še dodatno pregledoval, 
zlasti v povezavi z varnostjo, anonimnostjo ter zaščito. Pričakuje se, da se bo v naslednjem 
letu lahko že pričelo pošiljati izpite po elektronski pošti.  
 
Zaradi zaradi izrednega povečanja izpitov v zadnjih letih je COC razpisal tudi novo mesto t.i. 
Izpitnega administratorja, opis del se še pripravlja, bo pa to delovno mesto omogočilo, da 
bodo kandidati za izpit pridobili vse potrebne informacije na enem mestu.  
 
COC se je v tem letu precej ukvarjal tudi s finančno platjo izvedbe izpitov – nekateri kraji , 
kjer se odvijajo izpiti so namreč bistveno dražji kot običajno, zato ne moremo pokriti vseh 
stroškov in je potrebno pogajanje z nacionalnimi organizacijami, da znižajo stroške. 
 
Na vsakem izpitnem mestu ima COC svojega opazovalca, ki napiše poročilo o izvedbi 
izpitov, poročila se tudi zbirajo z namenom, da se izboljšajo postopki, informacije in 
izobraževanje o izpitih – iz poročil je razvidno, da še vedno pogosto prihaja do težav kadar 
imajo kandidati s seboj prevajalce – v kolikor greste na izpit s prevajalcem, morate to v 
naprej zapisati v samo prijavo. Pri tem skrbno izberite kdo bo vaš prevajalec, dobro je, da 
ima izkušnjo s TA izrazoslovjem, da pozna ves postopek izpita (del v Handbooku je 
namenjen njim, da se mora udeležiti priprav pred izpitom na samem izpitnem mestu ter da 
je med izpitom prevajalec in ne tolmač - tudi sama sem imela izkušnjo, da se je pol 
informacij med izpitom izgubilo zaradi prevajalca in s tem povzročilo dvom med 
izpraševalci ali je kandidat sploh primeren ali ne. Zato vas vse, ki se pripravljate na tovrsten 
izpit vabim v razmislek, da se s prevajalcem najprej udeležite Mock izpita, zato da boste 
videli ali lahko opravlja to pomembno delo ali ne. 
 
Med letom smo imeli več odprtih projektov kot npr. »Front Sheet« in povratne informacije 
s strani izpraševalcev.  
 

 TDRC (TA Theory Development and Research Committee) je v lanskem letu prejel kar nekaj 
raziskovalnih projektov, nekatere med njimi je tudi finančno podprl, prisotni so bili tudi na 
EAP raziskovalni konferenci na Dunaju. Svoje delo so predstavili tudi v EATA Newsletterju. 
V prihodnje bodo skupaj s komitejem za komunikacijo delali na prepoznavnosti TAja med 
drugimi modalitetami (posebna izdaja IJP). 

 ECC (European Connection Committee) ima sedaj več članov, v preteklosti je bilo področje 
tega delovnega telesa zelo zanemarjeno. Delegati znotraj tega komiteja sedaj prihajajo res 
iz različnih držav Evrope, ne le iz novih članic (v preteklosti predvsem iz finančno slabše 
stoječih). Na to komisijo se naslavlja prošnje po finančni podpori projektov s strani EATE 
(povračilo pol potnih stroškov za predavatelje – v zadnjem letu so dobili 20 prošenj, med 
njimi tudi prošnjo Slovente za pomoč pri srečanju v januarju 2017, ki je bila odobrena. 
Njihov namen je še nadalje raziskovati potrebe nacionalnih organizacij po finančni podpori. 



 
V letošnjem letu smo bile s predsednico Slavico Ravnik ter Judito Bagon v stalni navezi, da ne bi 
zgrešile datuma za prijavo za finančno podporo – in bile uspešne! Enako predlagam tudi za 
naslednje leto, to pa pomeni, da je potrebno že v tem letu razmišljati za leto, dve naprej katere 
projekte želimo prijaviti. 

 
Tekom skupščine smo izvolili tudi novo izvršno članico (iz Švedske, ki bo nadomestila kolegico iz 
Poljske), ponovno izvolili generalno sekretarko (za še en mandat) ter bili res zadovoljni z delom, ki 
ga opravi naša Marianne, ki je srce in duša EATE. 

 

 
MOJE DELO 2015/2016 

 
 Redno sodelovanje s predsednico in tajnico Slovente ob zahtevah, povpraševanjih EATE 

 Seznanjanje članov s pomembnimi informacijami npr. izid Eata Newsletterja… 

 Dvakrat letno pisanje poročila o stanju Slovente in TAja v Sloveniji – dobra novica je, da se 

število članov veča, da je Sloventa aktivna znotraj Slovenije in je vse bolj prepoznana. 

 Smo pa bili opozorjeni (na EAP je prišla vloga za pridobitev ECP brez da bi kandidat imel 

opravljen CTA izpit), da je potrebno našim članom in drugim TAjevcem v Sloveniji pojasniti 

postopek certificiranja znotraj EATE in ITAA – na tak način bodo študenti pridobili potrebne 

informacije katerim standardom morajo zadostiti tekom študija, da se bodo lahko nazivali 

kot transakcijski analitiki ter s tem zaščitili tako kliente kot samo modaliteto. 

 V lanskem letu sta dve naši članici pridobili štipendiji za potrebe izobraževanja (za 

supervizijo in za prevod ter odhod na CTA izpit), za letošnje leto sem prejela eno vlogo. 

Znotraj Slovente smo dogovorjeni, da se vloge sprejema po vrstnem redu prejema, v 

kolikor jih je več, imajo najprej prednost tisti člani, ki štipendije še niso pridobili. V kolikor 

potrebujete finančno podporo za dokončanje študija, vas vabim, da pogledate obrazec na 

EATINI strani in mi ga pošljete – ena vloga je še prosta, zbira pa se vloge za potrebe v letu 

2017 (prevod izpita, prevoz in nastanitev ob izpitu, supervizije….)! 

Moje delo znotraj COC:  

 Redno mesečno spremljanje izpitnih mest in pošiljanje preteklih poročil izpitnim 

supervizorjem 

 Redno pregledovanje poročil COC opazovalcev iz izpitnih mest (skupaj s francosko 

kolegico) ter vnašanje dodatnih priporočil v našo bazo »izpitnih paketov« - glej opombo 

zgoraj kar se tiče prevajalcev 

 Sodelovanje v tekočih zadevah COC – korespondenca s PTSC (spremembe v Handbooku) in 

drugimi komiteji, nacionalnimi organizacijami in inštituti, ki pripravljajo izpite (predvsem 

zagotavljanje kakovosti prostora in proračunskih omejitev) 

 Sodelovanje z etičnim svetovalcem Robinom Hobbsom pri pripravi članka o Varnosti in 

obdelavi osebnih podatkov (skupaj s francosko kolegico)  ter obrazca o strinjanju klienta, 

da se njegovi podatki uporabijo za študijske in raziskovalne namene (bo objavljen na 

EATINI strani pod zavihkom Etika), članek pa je bil že objavljen v tokratni  številki EATA 

Newsletter: http://www.eatanews.org/category/newsletter/ 

 Podpora pri prvi izvedbi izpitov v Rusiji – kot članica COC sem se udeležila prvih izpitov na 

ruskem območju – v novembru 2015 v S. Petersburgu, saj smo kot člani COC želeli 

http://www.eatanews.org/category/newsletter/


pokazati, da se zavedamo vrednosti, da se standardi izpitov širijo tudi na rusko območje, 

hkrati pa da se omogoči tudi večjemu številu ljudi, da se udeležijo izpita bližje domu. Poleg 

tega je bilo to izpitno mesto pomembno tudi v socialnem kontekstu – na izpitu so bili 

prisotni tudi kandidati iz Ukrajine, zato smo lahko dokazali, da se na tem področju lahko 

preseže politične konflikte. 

 Udeležila sem se poletne šole v Srbiji, kjer sem povabila njihove člane, da se nam pridružijo 

v Sloveniji na našem profesionalnem srečanju. Enako tudi na Hrvaškem in Črni Gori, kjer 

sem sodelovala z njihovimi nacionalnimi društvi. V Genevi so izrazili željo po udeležbi na 

naših srečanjih tudi kolegi iz Avstrije, Madžarske in Bosne. Potrebno bo razposlati vabila 

njihovim predstavnikom za januarsko srečanje! 

 
PLAN DELA ZA 2016/2017 

 Tekoče delo znotraj COC, zaključek odprtih projektov ter sodelovanje pri novem 

projektu »Delavnica za ocenjevalce pisnega CTA izpita« 

 Tekoče povezovalno delo med EATO in Slovento (obveščanje, štipendije, finančna 

podpora projektov) 

 Zaključek mojega dela delegatke v Berlinu, po zaključku skupščine 2017 in prenos 

informacij na novega delegata – sama bi želela, da se novi kandidat seznani z delom 

dovolj zgodaj, zato da bo njegova vključitev v EATo lažja, bolj tekoča – prosim, da se vsi 

zainteresirani, ki bi radi prevzeli funkcijo Sloventinega delegate, obrnete name, da vam 

lahko dam dodatne informacije kaj vse se pričakuje od vas, kakšne bodo vaše naloge. 

Kandidat, ki ga bo Sloventa izbrala, se bo moral udeležiti skupščine v Berlinu v juliju 

2017, kjer bo še v vlogi »shadow«, takoj po skupščini pa bo prevzel polno vlogo 

delegata za Slovenijo. Glede na zahtevnost nalog, ki jih prinaša delo v posameznih 

komisijah, vabim predvsem tiste člane Slovente, ki so že certificirani, da razmislijo o tej 

možnosti. Nujno je tudi znanje angleškega jezika. 

 

Veselim se vaših vprašanj, pripomb, predlogov kar se tiče mojega delegatskega dela v EATI! 

Pišete mi jih lahko na naslov: brepinc@gmail.com 

Hvala za zaupanje,  

Barbara Repinc Zupančič,  

9.7.2016 

 

brepinc@gmail.com

