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DRUŠTVO ZA TRANSAKCIJSKO ANALIZO SLOVENIJE – SLOVENTA 

organizira 3. strokovno srečanje 

 

MLADI IN ODVISNOSTI 
 27. in 28. januarja 2017    

v Mestnem muzeju v Ljubljani, na Gosposki 15, Ljubljana 

Namen strokovnega srečanja je predstaviti zasvojenosti pri mladih ter načine obravnave v transakcijski analizi in 

v drugih pristopih doma in v tujini. Srečanje bo potekalo v obliki predavanj in delavnic s praktičnimi neposrednimi 

predstavitvami sodobnih metod terapevtskega dela. Podana bo možnost skupinske supervizije  in predstavitev 

novejših strokovnih publikacij na tem področju. 

Sodelujoči predavatelji:  

 Stefano Morena, psiholog in psihoterapevt za otroke in adolescente, učitelj in supervizor transakcijske 

analize  (TSTA-P), tudi predsednik I.T.A.C.A (Mednarodno združenje transakcijskih analitikovi za otroštvo in 
adolescenco) in znanstveni direktor  magistrskega študija  psihoterapije otrok in mladostnikov s 
transakcijsko analitično orientacijo. 
Tem a predavanja:  Spletna identiteta in odnosi v mladostništvu - ni zgolj odvisnost. 
 

 Maddalena Bergamaschi, psihologinja in psihoterapevtka,  učiteljica in supervizorka transakcijske analize 
(PTSTA-P, EATA), je podpredsednica I.T.A.C.A  (Mednarodno združenje transakcijskih analitikovi za 
otroštvo in adolescenco), raziskovalka v raziskovalni skupini I.T.A.C.A. ter voditeljica  praktičnega 
psihoterapevtskega dela v Brescii.  
Tem a delavnice : Mentalizacija z zasvojenim mladostnikom iz perspektive transakcijsko analitične 
psihoterapije. 
 

 Milan Krek, zdravnik spec. javnega zdravja, strokovnjak za droge  in njihovo pojavnost, začetnik prakse 
preprečevanja okužbe HIV, ustanovitelj prve ambulante za zdravljenje  odvisnosti  drog, Publicist in asistent 
na Medicinski fakulteti  v Ljubljani na Katedri za javno zdravje, vodja  informacijske točke za droge na 
Inštitutu za javno zdravje (  povezava v REITOX sistem EU).                                          

       Tema predavanja : Javno zdravstveni vidik uporabe drog med mladimi v Sloveniji. 
 

 Mag. Ivana Mandarić: soc. antropologinja, učiteljica in supervizorka transakcijske analize (PTSTA-P), 
certificirana psihoterapevtka, opravlja klinično prakso na področju zdravljenja odvisnosti v Univerzitetni 
psihiatrični kliniki  v Ljubljani. 
Tema predavanja :Antropološki vidik uporabe drog                                                                     

 

 Anja Mihevc, univ.dipl. soc.pedag., specializantka transakcijske analize - psihoterapevtka,  voditeljica 
centra za svetovanje v okviru Združenja DrogArt – Centra za svetovanje in psihoterapijo. Aktivno udeležena  
na programih zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola,  s sodelavci razvija aktivnosti  prilagojene  
potrebam (predvsem) mladih, ki uporabljajo droge. 
Temi predavanja :Delo z mladimi, ki eksperimentirajo z drogami in Kontakt kot zdravilo: drugačen 
način dela z mladostniki, ki uporabljajo psihoaktivne snovi 
 

 Peter Topić, univ. dipl. soc. del., specialist  za zasvojenost s seksualnostjo (CSAT) pri IITAP,  ustanovitelj in 
direktor Inštituta za zasvojenosti in travme v Ljubljani,  avtor knjige Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni 
dobi (2015).  



 
 

 

Tema predavanja: Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi. 
 

 Mag. Sandra Vitas, univ. dipl.  psihologinja, prof. psihol. in  mag. soc. dela na področju duševnega zdravja  
v skupnosti, specializantka transakcijske analize – psihoterapevtka. Delovala je v šolstvu, zdravstvu in 
socialnem varstvu. V Društvu »UP« vodi preventivne programe  s področja zasvojenosti za mlade in 
družine.  
Tema predavanja : Mladi in zasvojenost: nekaj smernic preventivnega dela. 
 

 Dr. Nadezhda Zuykova, zdravnica, dr. znanosti, učiteljica in supervizorka transakcijske analize (PTSTA-P), 
certificirana psihoterapevtka, EAC certificirana psihologinja, narkologinja, psihosomatologinja, vodja oddelka 
za psihiatrijo, psihoterapijo in psihosomatsko patologijo, profesorica na ruski univerzi (Univerza prijateljstva 
narodov  PFUR), vodi privatno prakso psihoterapije. 
Tema predavanja: Psihosocialna pomoč in rehabilitacija bolnikov s shizofrenijo in  sočasnimi 
alkoholnimi  odvisnostmi, narkopatologijami, odvisnostmi od kockanja 
 

 Massardi Elena, psihologinja in psihoterapevtka, z opravljenim treningom iz psihoanalitične psihoterapije 
pri PSIBA (Šola za otroško in mladostno psihoterapijo v Milanu, usposabljanje pri ITSIEY,- Center Anne 
Freud v Londonu, Klinika Tavistock v Londonu in univerza Yale v ZDA). 
Tema predavanja: Kompulzivna želja po tetoviranju, luknjanju in rezanju kože. Česa nam mladi ne 
povedo? 
 

 Doc. dr. Andrej Kastelic, dr. med., spec. psih, zaposlen v Centru za zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. 
Tema predavanja: Zdravljenje odvisnosti od drog v Republiki Sloveniji. 

 
 Dina Kononova, psihoterapevtka, psihiatrinja,  učiteljica in supervizorka transakcijske analize (PTSTA-P). 

Dela v privatni narkološki kliniki v Moskvi, učiteljica in supervizorka v izobraževalnem programu 
»Transakcijska analiza  v psihoterapiji in svetovanju« (RAP, Moskva) in v izobraževalnem programu 
»Transakcijska analiza«  na oddelku za uporabno psihologijo in psihoanalizo na ruski Univerzi prijateljstva in 
narodov PFUR. Znanstveno področje: motnje hranjenja, TA. 
Tema predavanja: TA psihoterapija in negovanje: meje sodelovanja in obravnave pacientov z 
motnjami hranjenja – predstavitev delavnice .  
 

 Dr. Nada Jabandzic, psihoterapevtka in socialna pedagoginja, učiteljica in supervizorka transakcijske 
analize (PTSTA-P), opravlja privatno prakso kot psihoterapevtka in psihologinja, predava na Fakulteti za 
kulturne znanosti v Celovcu, na Fakulteti Sigmunda Freuda na Dunaju in je avtorica številnih strokovnih 
prispevkov v strokovnih časopisih in na kongresih. Je avtorica knjige AAAko je rat patriotski, je li mir 
matriotski?«, je urednica strokovne revije BIHOTA, ITAP, voditeljica številnih seminarjev in delavnic. 
Tema delavnice: Epi skript pri otrocih in mladostnikih odvisniških družin. 
 

Na strokovno srečanje vljudno vabimo tudi kolege drugih terapevtskih usmeritev, psihologe, psihiatre, zdravnike 

družinske medicine in pediatre, socialne pedagoge, socialne delavce, delovne terapevte, pedagoge in vse, ki  se 

neposredno ali posredno srečujejo in ukvarjajo s predstavljenim strokovnim področjem in  jih programsko 

zastavljene teme strokovno  zanimajo.  

Za dodatna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu info@sloventa.si ali judita.bagon@t-2.si, kjer 

sprejemamo tudi vaše prijave.   

 

Prosimo, če vabilo pošljete vsem, za katere menite, da bi jih strokovno srečanje  zanimalo.   

Programski odbor:  
dr. Gregor  Žvelc, Aleksandra P. Meško, Slavica Ravnik, 
Barbara Repinc Zupančič, Melita Košak 

Organizacijski odbor:  
Slavica Ravnik, Saša Frece, Helena Požun, Darja Poljanec, 
Pika Bensa, Judita Bagon 
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Program strokovnega srečanja januar 2017 

Petek, 27.1.2017     

9:00 – 10:00 zbiranje in registracija  
 

10:00 – 10:15 Uvodni pozdrav: 
Slavica Ravnik, predsednica društva SLOVENTA 
 

10:15 – 11:00 
 

Predavanje: Zdravljenje odvisnosti od drog v Republiki Sloveniji  
Dr. Andrej Kastelic , dr. med., spec. psih. 
 

11:00 – 11:45 Predavanje:  Javno zdravstveni vidik uporabe drog med mladimi v Sloveniji 
Milan Krek, dr.med.spec.soc.med. 

11:45 – 12:30 Predavanje: Antropološki vidik uporabe drog 
Mag. Ivana Mandarić,  soc.antropologinja, univ.dipl.soc.del., PTSTA-P 
 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:15 
 

Predavanje: Kontakt kot zdravilo: drugačen način dela z mladostniki, ki uporabljajo 
psihoaktivne snovi 
Anja Mihevc, univ. dipl. soc. ped. 
 

14:15 – 16:15 
 
 
14:15 – 15:45 

Delavnica: Mentalizacija z zasvojenim mladostnikom iz perspektive TA psihoterapije –  
Maddalena Bergamaschi, PTSTA-P  
 
Delavnica: Epi skript pri otrocih in mladostnikih odvisniških družin 
Nada Jabandzic, PTSTA-P 

16:15 – 16:35 Odmor 

16:35 – 17:35 Predavanje: Psihosocialna pomoč in rehabilitacija bolnikov s shizofrenijo in  sočasnimi 
alkoholnimi  odvisnostmi, narkopatologijami, odvisnostmi od kockanja 
 
Dr. Nadezhda  Zuykova, dr. med, PTSTA-P 
 

17:35– 18:20 KNJIŽNE  NOVOSTI 

  

19:00 – dalje Večer z druženjem 
 

Sobota, 28.1.2017 

8:30 – 9:30 Predavanje: Kompulzivna želja po tetoviranju, luknjanju in rezanju kože. Česa nam mladi 
ne povedo? 
Elena Massardi: psihologinja in psihoterapevtka 
 

9:30 – 10:30 Predavanje: spletna identiteta in odnosi v mladostništvu: ni zgolj odvisnost 
Stefano Morena, psiholog in psihoterapevt, TSTA-P, 

10:30– 10:50 Odmor 

10:50 – 12.20  
 
 
 
10:50 – 12.20  
 

Predstavitev delavnice: TA psihoterapija in negovanje: meje sodelovanja in obravnave 
pacientov z motnjami hranjenja – predstavitev delavnice  
Dina Kononova, dr. psihiater ,  PTSTA-P. 
 
Delavnica: Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi  (12 udeležencev) 
Peter Topić, univ. dipl. soc. del. 
 

12:20 – 12:30 Odmor 



 
 

 

12:30 – 13:15 Predavanje: Delo z mladimi, ki eksperimentirajo z drogami 
Anja Mihevc, univ. dipl. soc. ped. 
 

13:15 – 14:15 Kosilo 

14:15 – 15:00 Predavanje:Mladi in zasvojenost – nekaj smernic preventivnega dela 
Mag. Sandra Vitas, univ. dipl. psih. , mag.soc.del. 
 

15:00 – 15:20 Odmor 
 

15:20 – 16:50 Skupinska supervizija z Maddaleno Bergamaschi, PTSTA-P  
 

16:50  – 17:00 Zaključni nagovor: Slavica Ravnik, predsednica društva SLOVENTA 
   
  

Opomba: Programski odbor si pridržuje pravico do delne spremembe programa v primeru opravičene zadržanosti 

posameznega predavatelja 

KOTIZACIJA 

Kotizacija za strokovno srečanje MLADI IN ODVISNOSTI v dneh 27. in 28. januarja 2017 je za člane društva Sloventa 80 

EUR, za ostale udeležence 100 EUR.  

Kotizacijo nakažite na:  

-Transakcijski račun: IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657 (pri NLB, Trg revolucije2, Ljubljana) 

- Koda namena: OTHR, Namen plačila: kotizacija za »Ime in Priimek udeleženca« 

- Prejemnik: Društvo za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA, Bratovševa ploščad 2, 1000 Ljubljana 

- referenca: 00/datum (npr. 15122016) 

- SWIFT CODE (BIC) za nakazila iz tujine: LJBASI2X 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 031 321 221 ali na e-naslov: judita.bagon@t-2.net.  

PRIJAVNICA  

Tretje strokovno srečanje 27. in 28. Januarja 2017 

MLADI IN ODVISNOSTI 

Ime*________________________________Priimek*_____________________________________ 

Naslov:__________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________e-mail*:____________________________________ 

Kotizacijo bom poravnal (obkroži):     

A    kot član Društva Sloventa do 15.12.2016 v višini 65 EUR    

B    kot član Društva Sloventa po 15.12.2016 v višini 80 EUR 

C    nisem član društva, do 15.12.2016 v višini 80 EUR 

D   nisem član društva po 15.12.2016 v višini 100 EUR    

 

Plačnik kotizacije: (naziv, naslov), kadar je plačnik druga oseba ali ustanova 

____________________________________________________________________ 
*obvezni podatki 

mailto:judita.bagon@t-2.net

