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POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2016 

 

2. Letno strokovno srečanje  

 Januar 29/30 2016  -  Otrok in mladostnik na poti v zdravo odraslost 

(71 udeležencev) od tega le 11 članov društva. Več gostov iz tujine ( glej program) 

Uspešno izpeljano srečanje. 

Prevodi 

Prevedli so se sledeči dokumenti: Handbook v slovenščino 

                                                              Etični kodeks – v angleščino ( za EATO)  

                                                              Pravilnik o delu častnega razsodišča – v angleščino (za EATO) 

Dokumenti so objavljeni na spletni strani. 

Srečanja za člane  

V maju 2016 smo izvedli strokovno srečanje za člane: Otrok-vojna-begunstvo ( dr. A. Kos, Zoran Zeljič) 

V novembru 2016 smo organizirali drugo srečanje za člane(:Delavnica Kako pristopiti k CTA izpitu ( za 

študente tik pred izpitom za CTA (Barbara Repinc Zupančič) 

Poimenovanje študentov 

Strokovni odbor je sprejel sklep o poimenovanju študentov TA: vsi člani društva, ki imajo sklenjen 5- 

letni dogovor z EATO ali ITAA, se lahko poimenujejo z nazivom specializant TA. Kratica »spec.« ni 

ustrezna, saj lahko pomeni specialista ali specializanta in naj se praviloma uporablja polno izpisan 

naziv. Tako se bodo navajali tudi na spletni strani društva.  (JUDITA; PREVERITI) 

Priprava 3. letnega strokovnega srečanja 2017 

Sprejeli  in oblikovali smo program za letno strokovno srečanje v l. 2017 z naslovno temo: Mladi in 

odvisnosti. Vabilu se je odzvalo več predavateljev iz Italije, Rusije in predavateljica iz Avstrije. 

Pridobili smo sredstva EATE za kritje polovice potnih stroškov gostujočih predavateljev iz tujine. 

Jeseni 2016 poteka intenzivna priprava na strokovno srečanje v januarju 2017. 

 Sodelovanja 

K sodelovanju smo pritegnili tudi nekaj kolegov za pomoč pri prevajanju, ki so odlično opravili svojo 

nalogo . Še vnaprej se priporočamo za sodelovanje. 

S Fakulteto S. Freud smo začeli dogovore o možnosti za sodelovanje, tako da bi naši člani – 

specializanti lahko pridobivali kliente za delo ( s svojim TA učiteljem)  v njihovi ambulanti. 



 

Štipendije  

So na voljo pri EATI: za pomoč pri pristopu na CTA izpit, za prevajanje, za  potne  stroške. Vsaka 

država ima pravico do dveh štipendij letno. 

IO Slovente je določil naše kriterije za kandidaturo za pridobitev štipendije: 1. vrstni red prijave 2. 

prva prošnja (pred ponovno ) ima prednost. 

V letu 2016 sta štipendijo dobili dve naši članici ( vsaka v višini 160 eur). 

Za leto 2017 smo EATi posredovali prijave dveh kandidatk za štipendijo. 

 

STROKOVNI ODBOR 

Strokovni odbor še ni zaživel v svoji polni sestavi. Trenutno čakamo na odločitev, kdo bo predsednik. 

Člani strokovnega odbora so tudi člani programskega odbora strokovnih srečanj 

Člani: objavljeno na spletni strani. 

IZVRŠNI ODBOR 

Se redno sestaja mesečno ali na dva meseca. 

Člani: objavljeno na spletni strani. 

NADZORNI ODBOR 

Sestal se je 1x pred skupščino 2016. Pregledal je poslovno poročilo in dal pozitivno mnenje. 

Člani: objavljeno na spletni strani. 

ČASTNO RAZSODIŠČE (ČR) 

Članice se v l. 2016 niso sestale. Dobile pa so na vpogled Sloventin Pravilnik o delu ČR in nanj niso 

dale pripomb. 

Člani: objavljeno na spletni strani. 

 

SODELOVANJE S SKZP 

Redno sodelovanje na mesečnih sejah Strokovnega sveta: 

- Redna letna strokovna srečanja ( obvezna udeležba posameznih pristopov) 

- Zakon o psihoterapevtski dejavnosti ( trenutno v mirovanju. Velika razhajanja med ZPS, 

Fakultetami in SKZP) 

- Razprave o možnosti zavarovanja za poklicno odgovornost 


