
14.30 - 16.30

1. JANKO BOHAK:  Izzivi in razvojni zapleti zgodnje odraslosti
delavnica, predstavitev primera; (15 udeležencev)

2. KSENIJA LEKIĆ, NUŠA KONEC JURIČIČ, MOJCA VATOVEC:  Realnost prehoda mladih odraslih iz spletne 
svetovalnice v psihoterapijo 
delavnica, predstavitev raziskave; (neomejeno)

3. JULIJANA FLORJANČIČ KRISTAN, DAMJAN KOLARIČ:  Odpravljanje in lajšanje kriz v zgodnjem odraslem obdobju 
diskusijska delavnica; (12 udeležencev)

4. TOMAŽ FLAJS:  Geštalt terapija, principi, razvoj, Bob Resnick - 1. del
predavanje; (neomejeno)

5. MINA PAŠ, MARKO VIDE:  Integrativna psihoterapija in ayahuasca: primerjava zdravilnega potenciala spre-
menjenih stanj zavesti s psihoterapevtskim procesom 
delavnica; (30 udeležencev)

6. JAN KOVAČIČ:  Tehnike za podporo mladim pri obvladovanju stresa na podlagi njihovih “driverjev“ 
ob vstopu na trg dela 
delavnica; (20 udeležencev

 PETEK, 26. 5. 2017

11.00 - 13.00

1. SABINA GOMBAČ, JANA POTOČNIK:  Brainspotting – učinkovita metoda za predelavo travme
delavnica; (ni omejitev)

2. CVIJETA PAHLJINA:  Sindrom » Trnjulčica«
predavanje; (neomejeno)

3. TOMAŽ FLAJS:  Geštalt terapija, principi, razvoj, Bob Resnick - 2. del 
delavnica; (15 udeležencev)

4. HELIODOR CVETKO:  Psihoterapevtsko delo z mladim odraslim s pomočjo kreativne tehnike 
“Risanje drevesa” 
delavnica; (15-18 udeležencev)

5. IRENA VALDES, AJDA PERME:  Predstavitev likovne terapije in prikaz poteka likovne terapije
prikaz primera, delavnica; (neomejeno)

6. VLADKA PACEK, SIMONA PROSEN:  Transformacija v odraslost – Katere priložnosti si zamudil, ker se ti je zdelo, 
da bi bil nelojalen?
delavnica; (15-20 udeležencev)

 SOBOTA, 27. 5. 2017

09.00 - 11.00

1. ALEKSANDRA DEU BAJD, NIVES VOLODER HARI, ANDREJA KOZLEVČAR, HELENA WEILGUNY:  Veš psihoterapevt, 
svoj dolg? 
mentor: Tomaž Flajs
okrogla miza na temo psihoterapevtske pomoči beguncem; (neomejeno)

2. LIDIJA BAŠIČ JANČAR:  Vztrajanje v partnerskem odnosu - rana ali izziv za nekaj več 
prikaz primera; (neomejeno)

3. HILARION PETZOLD:  Young adulthood - a dynamic developmental task (»Mladi odrasli – dinamična 
razvojna naloga«)
delavnica (poteka v angleškem jeziku); (24 udeležencev)

4. AJDA PERME, IRENA VALDES:  Likovna terapija 
izkustvena delavnica; (20 udeležencev)

5. MILOŠ ŽIDANIK:  Terapevtske intervence, usmerjene na odnos do živali kot indikator medosebnih odnosov 
z ljudmi
predavanje; (neomejeno)

6. TINA BONČINA:  Terapija otrok in mladostnikov (Logosinteza za procesiranje travmatičnih spominov)
predavanje, prikaz primera; (neomejeno)

 NEDELJA, 28. 5. 2017

URNIK DELAVNIC


