
Poročilo delegatke v EATI  

2016-2017 
 

Barbara Repinc Zupančič 

1.8.2017 



Drage članice in člani Slovente,  

 

ta teden sem se udeležila sveta ter skupščine 
EATE v Berlinu. To je bila že moj peta in hkrati 
zadnja udeležba na svetu EATE. 

 

Delegatsko mesto Slovente je s 3.7.2017 
prevzela Jana Šuštaršič, jaz pa vas še zadnjič 
seznanjam z novostmi v EATI.  

 

V poročilu sem povzela dogajanje na svetu in v 
skupščini, pa tudi na tokratnih izpitih, saj smo 
bogatejši za 3 CTA-jevke!  

 

Dodala sem nekaj malega o svetovni 
konferenci ter zapisala pomembne datume, 
informacije za naprej (tiste, ki so se mi zdele 
še posebej pomembne za Slovento in naše 
člane, sem označila z zeleno barvo). 

 

Tokrat je poročilo malo bolj slikovno . 



SVET EATE,  

Berlin, 22.-24. julij 2017 

Predstavniki 42 pridruženih članic in izvoljeni člani komisij 



Naše delo v času sveta 

 3 precej intenzivni dnevi, kjer smo delali 
skupaj: 

◦ sprejeli lansko poročilo in sklepe 

◦ sprejeli, da se tokratnemu predsedniku Krispajnu 
podaljša mandat do naslednjega leta (ker je prišel 
na mesto predsednika predčasno) 

◦ se seznanili z delom delovnih skupin, projektov 
ter posameznih komisij 

◦ potrdili bilanco za 2016 in sprejeli proračun za 
2018 

◦ ter še mnogo ostalega… 



Kdo je kdo v EATI? 

Izvršni komite: 

Od leve proti desni: 

Anna Krieb – zakladničarka 

Marianne Rauter – glavna tajnica – karkoli boste poslali na EATO, bo šlo skozi njene roke! 

Peter Rudolf – podpredsednik 

Eleonore Lind – podpredsednica, „liason“ za Slovenijo 

Krispijn Plettenberg – predsednik 

Sylvie Monin – podpredsednica 

Oana Panescu – glavna sekretarka 

 

  

 



Komisije in delovna telesa 
 Vsak izmed delegatov dela v eni od komisij in se 

po potrebi vključi še v določeno delovno telo 
(odvisno od problematike, ki ga zanima) – naša 
naloga torej ni le vez z nacionalno asociacijo ter 
zastopanje njenih interesov, pač pa tudi delo za 
EATO 

 Delo v komisijah in v delovnih telesih poteka 
čez leto povečini preko e-pošte, online 
konferenc,  nekatere komisije pa se srečajo še v 
marcu osebno 

 Kot članica COC (komisije za certificiranje) 
sem se tako udeležila letos dodatnega srečanja v 
Bukarešti v marcu 2017 ter dveh dodatnih on-
line srečanj ter bila del ogromne e-
korespondence; v letošnjem letu se nisem 
vključila v nobeno delovno telo, ker sem morala 
zaključiti obstoječe projekte znotraj COC 

 V Berlinu smo kot običajno na poletnem 
srečanju delali tri dni – vsak dan polovico dneva 
skupaj, polovico dneva pa po komisijah 

 

 



Berlin – 22.7.2017 
 Srečanje z našo liason Eleonore Lind (delegati imamo 

znotraj EATE kontaktno osebo iz izvršnega komiteja (EC), na 
katero se lahko obračamo z vprašanji, ki jih imamo, pri njej 
poiščemo informacije…) 

 V skupini s češkim, belgijskim, ukrajinskim, srbskim in ruskim 
delegatom smo jo seznanili s težavami, ki jih imamo v 
posameznih državah ter načrtovali boljše povezovanje z EC in 
posameznimi komisijami 

 Vsi delegati iz te skupine smo opozorili na težave, ki jih imajo 
naši študenti (zaradi pomanjkanja PTSTA-jev, TSTA-jev je težko 
dobiti potrebne ure za pristop k izpitu, poleg tega je proces 
certificiranja zahteven, ob zavedanju, da nivoja ne želimo 
znižati) 

 Nekateri delegati so izpostavili potrebo po tem, da EC seznani 
njihove nacionalne organizacije z delom delegata (včasih 
nacionalne organizacije pričakujejo od delegata zastopanje 
interesov samo za državo, pozabljajo pa na to, da smo delegati 
tudi v vlogi zastopanja interesov vseh članov EATE, ne le 
nacionalnih – na nekatere delegate se vrši pritisk predsednikov 
za določene akcije, ki niso v njihovi moči – sama sem imela 
dober kontakt s Slavico in nisem čutila takih pritiskov)  

 Pomembno je, da se tudi nacionalne asociacije seznanijo z 
opisom del in nalog delegata ter da med nacionalno asociacijo 
in delegatom poteka komunikacija 

 

 



Berlin – 22.7.2017 

Delo izvršnega komiteja (EC) 
 

Predsednik Krispijn Plettenberg in EC so predstavili svoje delo: glavne 

naloge, ki so si jih zastavili v tem letu: 

 

 Odnosi 

 Strategija in razvoj 

 kontrola&organizacija 

S tem namenom so se med letom večkrat srečali online, na outreach 

programu v Sarajevu, na poletni šoli v Zagrebu, srečanju predsednikov v 

Krakowu ter imeli redne kontakte s predsedniki komisij, ITAA ter uredniki 

IJTARP ter Newsletterja. 

 

Zaradi spremembe zakonodaje v Nemčiji se je najelo pravno pomoč, da se 

je prilagodil postopek CTA izpita za nemške potrebe (da bo priznan v 

okviru njihovega šolstva) ob tem, da se vsebinsko za njih izpit ni spremenil 

 

Predsednik nas je seznanil z idejo TAJ Taster – z ITAA se dogovarjajo, da bi 

bilo možno za člane EATE pridobiti možnost dostopa do TAJ (npr. 3 članke 

na mesec) 

 



Berlin – 22.7.2017; 
Poročilo Diane Salters, predsednice ITAA 

 

 EATA stalno sodeluje z ITAA, standardi za 

certificiranje so enaki, skupni projekti – zadovoljna 

je, da je Bernov arhiv sedaj na voljo online, zadnja 

leta so bila za ITAA zahtevna, tako po strokovni kot 

finančni plati. S prehodom TAJ na spletno stran, se 

je dotok sredstev precej zmanjšal, sedaj iščejo 

novega založnika, si pa želijo, da bi bil TAJ bolj 

dosegljiv za vse. Trudili so se ohranjati povezave z 

vsemi asociacijami po svetu, zlasti z namenom 

ohranjati enake standarde. Opozorila je, da se tudi 

v ITAA zavedajo, da je CTA izpitni sistem za 

nekatere države predolg in da bo v bodoče 

potrebno dovoliti regionalne, nacionalne 

posebnosti. 

 Mandat Diane Salters se v naslednjem letu konča, 

na njenem mestu jo bo nadomestila kolegica 

Lynda Tongue (na sliki), ki je zadnji dve leti delala 

kot UK delegatka v EATI. 



Berlin – 22.7.2017;  
Pristopi k EATI  
 Za pristop k EATI mora organizacija imeti vsaj 25 članov ter urejen pravni 

status ter statut in etični kodeks (v skladu z EATinim); organizacija naj bi bila 
na evropskem območju, lahko je nacionalna, regionalna ali pa interesna 

◦ Po prejemu zaprosila za vstop v EATO, prijavo pregledajo EC in etični 
svetovalec 

◦ Slovenska SINTA je še v postopku, potrebna so dopolnila! Osebno menim, da 
je potrebno pristopni postopek nadaljevati, saj bomo imeli še več članov v EATI 
in s tem našim članom omogočili dodatne možnosti (štipendija, znižane 
konference…) – v kolikor bo prišlo do vstopa, bo Jana Šuštaršič delegatka za 
obe društvi  

◦ V kolikor ima država več kot 200 članov, pridobi možnost vključitve še enega 
delegata 

 

 Letos je za vstop zaprosila Kirgistanska asociacija, potreben je pregled 
dokumentacije in naslednje leto se bo volilo za njeno priključitev, v kolikor ne 
bo zadržkov – strokovni odbor Slovente naj razmisli ali so kakšni zadržki, zato 
da bo Jana lahko volila 

 

 Za pristop je tokrat zaprosila Balkanska asociacija za TA, s sedežem v Srbiji, 
zato jo bo zastopal srbski delegat – gre za prvo regionalno asociacijo, ki je 
pristopila – asociacija je bila sprejeta v EATO (sama sem se pri volitvah 
vzdržala, ker so nam dokumentacijo poslali dva dni pred samim svetom, tako 
da posvetovanje s predsednico in člani ni bilo mogoče; seznanili so me sicer, 
da naj bi šlo za asociacijo, ki bi povezovala bivše jugoslovanske republike) 

 

 

 

 



Berlin – 23.7.2017 
Volitve za predsednika EATE 
 Volili, da se sedanjemu predsedniku podaljša mandat do naslednjega leta, saj je prevzel mesto predsednika po 

predčasnem odhodu preteklega predsednika Marca Mazzetija (tudi to informacijo sem dobila šele na svetu, tako da predhodno 
posvetovanje ni bilo možno – sama sem podprla to odločitev, saj se je ravno delo med predsednikom, EC in komisijami dobro 
vzpostavilo, zato bi bilo po mojem mnenju škoda, da bi se spet prekinilo, poleg tega imajo sedaj asociacije čas, da rekrutirajo 
nekoga, ki bi želel prevzeti to pozicijo) 

 

 Naslednje leto bodo torej volitve za novega predsednika – v kolikor imate ideje kakšne kvalitete naj ima bodoči predsednik 
EATE, je dobro, da to prenesete Jani, da bo lažje volila (kandidati se običajno predstavijo šele na svetu,  tako da informacij o njih 
nimamo v naprej) 

 

 WORLD CAFFE: delovna skupina, ustanovljena lansko leto, je pripravila različne možnosti za spremembe v organizaciji EATE – 
seznanili smo se z njihovim delom ter na tej temi delali v manjših in večji skupinah 

 Ugotovitve: 

◦ Spremembe v organizaciji EATE so nujne! 

◦ Nujno je povezovanje znotraj EATE kot povezovanje izven, ne le znotraj TA sveta 

◦ Nujne so spremembe v sistemu certificiranja ob tem, da se mora ohraniti standard – VZPOSTAVILA SE JE DELOVNA 
SKUPINA ZA SPREMEMBE V SISTEMU CERTIFICIRANJA V KATEREM BODO TAKO ČLANI ITAA KOT EATE! Njihova 
naloga bo pogledati stanje po svetu ter raziskati možnosti za spremembe v sistemu certificiranja ob hkratnem ohranjanju 
standarda 

◦ Izpostavlja se tudi pogoje za predsednika – mnogi, zlasti starejši člani sveta iz smeri psihoterapije, so zagovarjali, da je 
nujno, da predsednik postane izkušen TSTA ter poudarjali, da je naloga TA predvsem delo v dobrobit skupnosti 

◦ Predvsem mlajši delegati smo izpostavljali, da si EATA zatiska oči pred dejstvom, da smo na trgu in da potrebujemo tudi 
marketing, če se želimo širiti, pridobivati nove člane in jih navdušiti nad TA-jem, lahko bi bili odprti tudi za samo 
rekrutiranje (predsednika se izvoli izmed delegatov, lahko bi se vzpostavilo sistem, ko se predsednik lahko prijavi in se ga 
potem izvoli izmed prispelih prijav glede na njegove izkušnje, znanje…). Poudarili smo, da ne vidimo nujno, da bi moral biti 
predsednik TSTA, saj je za to funkcijo pomembno menedžersko znanje.  Ena od možnosti bi tudi bila, da bi imeli 
strokovnega vodjo ter organizacijskega. 

 

Malo smo se tudi pohecali:  „New president should be workaholic (but not psychotic), charismatic, a 
little bit narcissistic, but not too much!“  

 

 

 

 



Berlin – 23.7.2017  

Delo po komisijah - TDRC 
 

 TDRC - Komisija za teorijo, razvoj in 
raziskave; vodja Biljana Van Rijn 

 Znotraj komisije so vzpostavili nova pravila za 
prijave raziskav – sedaj se bo mogoče z 
raziskavami prijaviti tudi med letom, tudi s 
strani posameznikov 

 Podprta je bila raziskava „The development of 
instrument for clinical evaluation within TA 
practice“ 

 V letu 2018 bosta pod okriljem TDRC dve 
konferenci: 

 Ukrajinska: „Modern methods of TA“ 

 Internationalna relacijska TA: „Working at the 
relational edge of the evidence“ (London) 

 

 

 

 



Berlin – 23.7.2017 

Delo po komisijah - CC 
 

CC - Komisija za komuniciranje; vodja Petra Goršić 

 FB je vse bolj obiskan, prav tako spletna stran, trudijo se, da bi bila ažurirana 

 Od lanskega leta lahko na spletni strani najdete posamezne videe, ki jih bodo 
še nadgrajevali;; http://www.eatanews.org/ta-resources-and-links/eata-video-
collection/  

 Vzpostavljajo vez med komisijami, zato da bi člani res pridobili potrebne 
informacije 

 

Urednica Newsletterja Kristina Brajović Car je opozorila, da so stroški izredno 
veliki za časopis, vendar na račun prevajanja – potrebno bo pregledati ali je 
prevajanje res tako nujno in ali je mogoče najti cenejše opcije 

 V Newsletterju bo sedaj vedno prisotna nova kolumna o etiki 

 Glede na to, da naj bi bil časopis namenjen predvsem kolegom, ki še niso 
certificirani, bi bilo nujno, da se spremni vsebina, ki naj bi bila bolj privlačna npr. 
strokovni članki, kotiček za povezovanje teorije in prakse, linki do nacionalnih 
revij… 

 Je pa časopis dobil novo grafično podobo in ga lahko dobite na spletni strani 
EATE (za več let nazaj) 

 

Vse, zlasti pa tiste, ki se pripravljate na izpit, vabim, da preberete zadnje izdaje, saj 
boste v njem dobili kar nekaj napotkov (npr. o pripravi Front Sheeta…) 

 

 

 

 



Berlin – 23.7.2017  

Delo po komisijah - COC 
 

 COC (Komisija za certificiranje; vodja Christine Chevalier) 

 To je komisija v kateri sem sodelovala že od začetka svojega 
mandata, zato bo o njej zapisano malo več… 

 V zadnjem letu smo doživeli precej sprememb,  saj smo dobili novo 
vodjo, kolegica Lynda je izstopila, ker je postala izvoljena 
predsednica ITAA, odstopila pa je tudi glavna supervizorka izpitov 
Evelyne Papux 

 Naše delo je vezano na izvedbo izpitov, sodelovanje z izpitnimi 
centri, spremembami v Handbooku, ki so vezani na izpitne pogoje, 
obravnavanje pritožb, sodelovanje v projektih, raziskovanje potreb 
lokalnih skupnosti. 

 

 

 

 



Berlin – 23.7.2017 

Delo po komisijah - COC 
 

 V tem letu sem nadaljevala moje redno delo, ki je bilo vezano na kontakt z izpitnimi 
centri tik pred izpiti z namenom opozoriti jih na potrebne zahteve izpitnega centra (od 
zagotovitve primernih prostorov, vode, do pomembnosti procesnih delov kot srečanje 
vseh izpraševalcev pred in po izpitih z namenom učenja….).  Nadaljevala sem s 
projektom beleženja poročil iz izpitnih centrov z namenom izboljševanja pogojev za 
kandidate ter skupaj s kolegico Armelle zaključila s projektom „Front Sheet“ (za bodoče 
kandidate – poglejte si priporočila v Newsletterju). Poleg tega sem sodelovala v vsem 
rednem delu COC. 

 

 Med drugim se je izpostavila potreba po ruskem jezikovnem koordinatorju. 

 Glede Slovenije držim pesti, da bi čim več naših članov zaključilo svoj CTA – tako bi 
mogoče lahko čez čas tudi mi sami izpostavili potrebo po lastnem jezikovnem 
koordinatorju, kar bi pomenilo, da bi kandidati lahko vsaj pisali CTA izpit v slovenščini! 

 Nadaljevalo naj bi se tudi elektronsko pošiljanje CTA izpitov v ocenjevanje, kar bo 
olajšalo komunikacijo. 

 

 Od Geneve 2016 do julija 2017 smo pod okriljem COC 
izpitov dobili novih: 

 

◦ 136 CTA 

◦ 5 TTA 

◦ 1STA 

◦ 15 TSTA 

 

 



Berlin – 23.7.2017 

Delo po komisijah - COC 
 

 Potrdili smo tudi naslednje datume za izpite: 

+ dodali dva nova:  

 

London začetek julija 2018  

Beograd v decembru 2018  
 
(spremljajte EATino spletno stran za točne podatke!) 

Vsi, ki se boste prijavili za izpit – spremljajte EATA Newsletter ter PTSC telegrame, ob plačilih pa bodite pozorni – še vedno 

spadamo v skupino 3 Numbeo. 



Berlin – 23.7.2017 

Delo po komisijah - PTSC 
 

 PTSC  - Komisija za standarde - dosedanja vodja Elyene 
Alleysson, nova Eva Sylvie Rossi 

 Glavno delo komisije je nadzor nad standardi ter skrb za 
ohranjanje teh – glede na spremembe v izpitnem sistemu 
skrbijo za izboljšave ter to skrbno vnašajo v Handbook 

 V zadnjem letu smo dobili več prevodov Handbooka 
(skupno jih je sedaj 10), med drugim tudi slovenskega, ki 
je sedaj objavljen na spletu!  

 Čestitke prevajalkam in Juditi, da so to speljale! 

 Bo pa potrebno paziti v naprej, saj se bodo spremembe še 
pojavljale in bo potrebno tudi prevod ažurirati. 

 Naloga PTSC za naprej je tudi narediti Handbook bolj 
prijeten za branje. 

 Imajo tudi nadzor nad TEW (delavnica preko katere CTAjevci 
lahko pridobijo status PTSTA), CTA Trainer izpit pa je prešel 
pod okrilje COC, vendar se je izkazalo, da je preveč drag, 
zato se ga bo organiziralo samo na dve leti ter preučilo 
možnost drugačnega, bolj ekonomičnega formata).  

 

 

 

 



Berlin – 23.7.2017 

Delo po komisijah - ECC 
 

 ECC (Evropska komisija za povezovanje - dosedanja vodja Goya Levonyan, novi Harry 
Gerth) 

 Glavno delo komisije je podpora državam,  kjer je še malo certificiranih TAjevcev 

 Njihova sredstva se namenjajo za TA-101, za razvoj novih smeri TA, za podporo 
nadaljevalnih študijev, za poletne šole ter za štipendije* 

 

◦ V letu 2016 je bilo prijavljenih 10 projektov iz 9 držav, za katere je bilo namenjenih 
11.816 €, med drugim je dobila podporo tudi Slovenija za strokovno srečanje 

◦ Za leto 2017 je bilo prijavljenih 7 držav in en pilotni projekt v vrednosti 11.590 € 

◦ Za leto 2018 je prijavljenih 7 držav, med njimi tudi Slovenija (za profesionalno srečanje 
v februarju bomo dobili povrnjenih 615€ za potne stroške glavnih predavateljev) 

 

 Kriteriji za pridobitev sredstev:  število udeležencev v projektu, število PTSTAjev v državi, 
potrebe države za razvoj, možnost za razvoj novega področja 

 Možnosti, ki jih bo komisija raziskovala v naprej so povezane zlasti z možnostjo povezovanja 
med nacionalnimi situacijami in z jezikovnimi ovirami. Radi bi spodbudili, da bi se člani 
udeleževali profesionalnih srečanj, na katerih se bomo imeli možnost seznaniti in poglabljati 
svoje znanje praktične angleščine – organizacija posebnih srečanj za posebne interesne 
skupine (tudi za predsednike asociacij) 

 Od leta 2019 mislijo uvesti finančno podporo državam, ki ne govorijo angleško, za prevod 
izročkov za učenje TA v vrednosti 300 € na leto 

 

 

 

 

* ZA LETO 2018 STA DVA ČLANA SLOVENTE ŽE ZAPROSILA ZA EATINO 

ŠTIPENDIJO – ZA LETO 2019 SE ŠTIPENDIJE ZBIRAJO OD 1. JANUARJA 2018 

DALJE (VLOGO NAJDETE NA SPLETNI STRANI EATE IN JO POTEM POŠLJETE 

JANI ŠUŠTERŠIČ) 

 



Berlin – 24.7.2017  

Poročilo etičnega svetovalca 
 

 Vse organizacije morajo imeti etični kodes, ki ga lahko prevzamejo 
tudi od EATE ter prilagodijo svojim potrebam. V njem morajo biti 
jasno opisani postopki, protokoli za primer reševanja etičnih dilem, 
pritožb. 

 

 Za vse nove asociacije, ki pristopajo, je to eden od pogojev, mnogo 
starih članic pa tega še ni uredilo.  Sloventa je že poslala prevedene 
dokumente na EATO, tako da to imamo urejeno. 

 

 Etični svetovalec Robin Hobbes lahko v primerih dilem pomaga, je 
pa v letošnjem letu delal predvsem na pripravi protokola in 
strukture v primerih, ko je nekdo, ki za delo, ki jo je opravljal za 
asociacijo, vključen v tožbo – Robin je uredil postopkovnike tako, da 
v takem primeru posameznik ne odgovarja individualno, pač pa kot 
izvajalec del asociacije – v primeru, da je šlo za posameznikovo 
etično napako v kontekstu opravljanja dela v društvu, se pokliče 
arbitratorja. 

 

 Sloventa bi morala v prihodnosti vključiti še ta del! 

 

 



Berlin – 24.7.2017 

Poročilo EAP delegatke 
 

 Marina Banić je delegatka EATE v EAP (Evropski zvezi za psihoterapijo) 

 EAP vključuje več kot 6000 nosilcev evropske diplome, vanjo je vključenih 18 modalitet ter 
33 nacionalnih asociacij ter 76 EAPTI (Inštitutov) 

 Marina je poudarila, da je EATA oz. njeni člani premalo aktivna v evropskem okviru (npr. z 
objavljanjem člankov v International Journal of Psychotherapy, prisotnosti na njihovih 
konferencah, raziskavah…) 

 Ponovno je poudarila, da obstaja možnost, da se posamezne šole, inštituti lahko prijavijo kot 
pripravljalci za ECP (posebni pogoji za predavatelje, kurikulum, vendar potem lahko študenti 
takoj po opravljenem CTAju pridobijo še ECP – to je tudi odgovor na predsedničino 
povpraševanje v poročilu iz Krakowa o tem ali bi v Sloveniji lahko to omogočili našim 
študentom – odvisno od posameznih šol, če se bodo odločile za to možnost. 

 Odobrili smo sredstva za obisk vodje TDRC (Biljane Van Rijn) na srečanju EAP na Dunaju 
to jesen, saj je pomembno, da je TA prepoznana tudi kot modaliteta, ki ima za seboj 
raziskave 

 Opozorila je, da se na spletni strani EAP lahko dostopa do dokumenta „EAP Guidelines 
Psychotherapy with Refugees“, kar je pomembno tudi za naše člane, ki so vključeni v 
projekt dela z begunci v okviru SKZP. 

  
PETER RUDOLF, EC, pa je začel raziskovati možnost, da bi se 

EATA pridružila oz. povezala tudi z Evropsko zvezo za svetovanje 

oz. da se bo pregledalo standarde, ki veljajo v njihovi zvezi in se jih 

primerjalo s CTA standardi 

 



Berlin – 24.7.2017 
Poročilo delovne skupine za organizacijo konferenc in 

Outreach programa 
 

 

 Magdalena Sekowska je opozorila, da ideja o izvedbi evropske 
konference vsako leto ni realistična, saj se s tem prikrajša tudi 
nacionalne organizacije, da izvajajo lokalna srečanja; delovna skupina 
je tudi raziskovala kako bi se lahko znižal strošek za udeležbo na 
konferencah, saj si mnogo članov udeležbe ne more privoščiti – ena 
od idej je bila, da bi se tudi znesek plačila konference oblikoval po 
Numbeo sistemu, druga pa, da bi EATA iz lastnih blagajniških rezerv 
prispevala k organizaciji konferenc; poleg tega je potrebno v 
nadaljevanju razjasniti kdo je odgovoren za sprejem in oceno 
primernih delavnic za EATine konference (EC, vodja TDRC ali 
drugih komisij…). 

 

 Oana Panescu je predstavila EC program = Outreach program je bil 
v novembru 2016 izveden v Sarajevu, letos v novembru pa v 
Krakowu – izvajajo ga EC z namenom širitve TA v državah, kjer še ni 
veliko CTAjev ali kjer sploh še ni TA asociacije; nacionalna 
organizacija v takem primeru plača samo nastanitev predavateljev in 
hrano, ne pa prevoznih stroškov zanje. 



Berlin – 24.7.2017;  
Poročilo delovne skupine za EU Article Data Base Journal 

ter pobuda za delovno telo glede IJTAR 
 

 

 V lanskem letu se je na pobudo* Sari van Polje pregledala 
potreba po on-line platformi, ki bi zajemala različne TA tekste, 
vseh nacionalnih organizacij EATE. Nekatere med njimi pa bi se 
tudi prevedlo v angleščino. Delovno telo je predlog preučilo in 
sprejel se je sklep, da se te ideje ne podpre, saj ima mnogo 
nacionalnih organizacij že svoje papirnate izdaje ali on-line 
dostope do TA tekstov, prevodi in drugačna organizacija pa bi 
prinesli za EATO preveč stroškov. 

 

 International Journal for Transactional Analysis Research dela pod 
okriljem EATE, vodi ga Julie Hay – izpostavilo se je vprašanje ali so 
stroški dejansko opravičeni – ker pa je EATA začela s tem 
projektom, je pomembno, da se tudi preuči potreba po nadaljnjem 
izhajanju – EC bodo to preučili do naslednjega sveta 

 

 

*vsak član EATE lahko na EC naslovi katerokoli idejo, ki jo želi prenesti v izvedbo EATE – EC potem to idejo 
predstavi na svetu in vidi ali je ideja zanimiva za EATO ali ne 



Berlin – 24.7.2017 
Seznanitev s srečanjem predsednikov nacionalnih asociacij v 

Krakowu 
 

 Na pobudo nemške TA organizacije so se letos srečali predsedniki nacionalnih 

organizacij, pridružil se jim je tudi predsednik EATE 

 Njihova želja je, da bi se srečevali enkrat letno, zato da bi lahko spregovorili o 

nacionalnih težavah 

 Njihova želja je bila, da bi EATA pomagala pri zagotovitvi hrane, nastanitve, sob, 

povabil 

 Izpostavljena je bila problematika v nekaterih organizacijah – da ni prehajanja 

informacij od delegatov k predsednikom (ob tem so nekateri delegati izpostavili 

nasprotno težava in sicer, da njihovi predsedniki od njih pričakujejo izvedbe nalog, ki 

niso v njihovi domeni) 

 

 Zaključek: predlog o srečevanju predsednikov potrebuje bolj jasno strukturo, jasno 

opredeljen namen (saj se sicer lahko oblikuje „dodatna vlada“) in stroškovnik – 

predsedniki bodo pozvani, da to oblikujejo do naslednjega sveta v Londonu 2018 

 



Berlin – 24.7.2017  

Bilanca 2016 
 

 Potrdili smo bilanco za 2016: na sliki prihodki 2016 

 

 



Berlin – 24.7.2017 

Bilanca 2016 
 

Izdatki za 2016 – največji strošek predstavlja izvedba izpitov (glej postavko PTSC/COC – 

ustni izpit za enega kandidata EATO stane nekje med 250 do 450 € - odvisno od lokacije 

izpitnega mesta), pa tudi izvedba sveta in srečanja izvršnih so precej draga 

 

 



Berlin – 24.7.2017 

Finančne rezerve 
 

 Ob koncu leta 2016 so bile finančne rezerve EATE zelo velike na račun zelo obiskanih 

konferenc v preteklih desetletjih 

 EATA je s strani davčne inšpekcije v Švici (sedež EATE) dobila navodilo, da mora 

rezerve zmanjšati, saj je neprofitna organizacija – sklep lanskega sveta je bil, da se 

presežek denarja (nekje 220.000 € mora imeti rezerv, zato da se lahko krijejo izpiti in 

ostali sprotni stroški) nameni v projekte, raziskave – vendar samo za nekaj let, zatem 

bo potrebno spet paziti na potrošnjo) 

 

 



Berlin – 24.7.2017 

Proračun 2018 
 

 

 PREDVIDEN PRIHODEK: 230.045,00 € 

 PREDVIDENI STROŠKI: 260,045,00 € 

 PREDVIDEN REZULTAT: - 30,000,00 €  

 

 Predviden rezultat je negativen na račun sprejetega sklepa, da se določen delež 

finančnih rezerv lahko sprosti za projekte, raziskave. 

 

 Proračun je bil sprejet na svetu in potrjen tudi na skupščini. 



Berlin – 27.7.2017 

Generalna skupščina EATE 
 Udeležila sem se tudi 

generalne skupščine 

EATE, 27.7.2017, ki 

vedno poteka v času 

konference, zato da 

se je lahko udeleži 

več ljudi 

 

 Na skupščini 

predsednik in EC 

seznanijo prisotne z 

dogajanji v EATI in 

sklepi, ki jih je sprejel 

svet 



Berlin – 27.7.2017 

Generalna skupščina EATE 
 

 Kaj vse se dogaja po 

različnih članicah 

EATE si lahko 

preberete na spletni 

strani, ki je zapisana 

na sliki 

 

 Mogoče najdemo 

kakšno idejo za kak 

TA projekt v Sloveniji 

 



Berlin – 27.7.2017 

Generalna skupščina EATE 
 

 Za posebne zasluge 

za razvoj EATE pa so 

bile podeljene tudi 

srebrne medalje: 

 

◦ Evelyne Papaux 

◦ Lynda Tongue 

◦ Thorsten Geck 

◦ Elyene Alleysson 

 



Berlin – 27.7.2017 

Generalna skupščina EATE 
 

 Pa tudi moje uradno slovo in prevzem delegatskega mesta s 

strani Jane Šuštaršič 

 



IZPITI V BERLINU  

25. in 26.7.2017  
 

 Tudi tokrat je bilo precej 

pestro v EATInem 

izpitnem centru v Berlinu 

– gostila nas je francoska 

gimnazija 

 

 Izpiti so bili izvedeni pod 

okriljem EATE, skupaj s 

sodelovanjem ITAA, tako 

da smo bili na kupu 

izpraševalci in kandidati iz 

vseh celin! 



IZPITI V BERLINU  

25. in 26.7.2017  
 

 

 Kljub slabemu vremenu 

pa je bilo veselje ob 

koncu za mnoge 

nepopisno! 



IZPITI V BERLINU  

25. in 26.7.2017  
 

 

 TUDI ZA NAŠE TRI NOVE CTA-JEVKE!!! 

 

 INES, MATEJA IN NIVES – ISKRENE 
ČESTITKE! 



SVETOVNA KONFERENCA V 

BERLINU, 27.-29.7.2017  

Tokratna konferenca je bila izvedena v 

sodelovanju EATE, ITAA in FTAA, v izvedbi 

nemške TA asociacije pod naslovom 

„Boundaries – a place … to meet … to develop 

… to define identity“ 

 

Lahko bi rekla, da je tokrat šlo za presežke: 

- skoraj 1000 udeleženih iz vseh kontinentov 

- čez 130 delavnic 

 

Kar je za seboj potegnilo tako dobre kot 

slabe plati – imeli smo res veliko možnosti za 

izbiro med delavnicami,  veliko je bilo 

možnosti za navezovanje stikov, vendar pa je 

organizacija „puščala“ na veliko mestih. 



SVETOVNA KONFERENCA V 

BERLINU, 27.-29.7.2017  

Svetovna konferenca se je odprla s kratkim filmom Amnesty Poland, 

ki je vreden ogleda: Look Beyond Borders - 4 minutes 

experiment  (dostopen na YouTubu), 

 

zatem pa so skozi tri dni sledila zanimiva predavanja in delavnice (med 

drugim tudi tri v slovenski izvedbi ). 



SVETOVNA KONFERENCA V 

BERLINU, 27.-29.7.2017  

Podeljene so bile tudi nagrade s strani ITAA in sicer: 

Marku Widdowsonu za raziskovalno delo 

Andrienne Lee za življenjsko delo 

 

 



Kaj nas čaka v tem in naslednjem 

letu? 

+ STROKOVNO SREČANJE SLOVENTE NA 

TEMO SUPERVIZIJE S TUJIMI PREDAVATELJI 

V FEBRUARJU 2018 

 

+ ZIMSKA ŠOLA TA V DECEMBRU 2018 V 

BEOGRADU 

 

+ NACIONALNA KONFERENCA V KIJEVU 

+ ITAA KONFERENCA V INDIJI 

…. 



Moje delo za Slovento v tem letu 
 Delo delegata ni vezano le na delo v EATI, pač pa tudi na delo v nacionalni organizaciji – 

Sloventi 

 

 Enako kot v preteklih letih sem bila v kontaktu z našimi člani in: 

◦ seznanjala z novostmi iz EATE 

◦ skrbela za informacije glede izpitnih rokov, kontaktnih oseb 

◦ večkrat posredovala zaradi neažurnosti jezikovne koordinatorke 

◦ poskrbela za vloge za EATine štipendije, posredovala, da je bila v enem primeru še štipendija 
iz preteklega leta res nakazana 

◦ na pobudo enega od naših študentov s podpisanim dogovorom smo oblikovali potrdilo o 
statusu specializanta 

◦ spremljala stanje TA študentov, projektov po posameznih šolah, inštitutih v Sloveniji in te 
podatke posredovala na EATo 

◦ na SFU v okviru študija propedevtike ter 1. letnika predstavila TA modaliteto in delovanje 
Slovente 

◦ posredovala informacije o dogajanjih v tujini, tako da je bilo kar nekaj naših članov prisotnih 
na strokovnih srečanjih, konferencah v Srbiji, Italiji, Hrvaški, pa tudi sedaj v Nemčiji 

◦ lobirala novega delegata/delegatko in uspela  - Jana, upam, da sem ti bila v pomoč z 
informacijami in da ti bo v pomoč tudi tole poročilo.  

 

◦ Pa še kaj bi se našlo… 

 



Pa še za konec mojega mandata 
Prvič sem svojo vlogo delegatke odigrala v letu 2013 v Oslu – priznam, da sem bila kar izgubljena, 
glava je bila že po prvem dnevu polna imen, informacij, in kar nekaj časa sem potrebovala, da se mi 
je slika skristalizirala – tako glede mojega dela v EATi kot zastopanja Slovente v njej. 

 

V tem času sem zrasla – strokovno in osebno, saj sem spoznala mnogo krasnih ljudi – tako v Sloveniji 
kot tujini, ki so mi pomagali pri tej rasti.  

 

V Sloveniji naj zlasti omenim Slavico, s katero sem se lahko tudi na daljavo (včasih ob nemogočih 
urah) posvetovala o delikatnih zadevah v EATi in Judito, ki mi je vedno v najkrajšem času priskrbela 
vse mogoče informacije, ki sem jih potrebovala za svoje delo (ter za vso pomoč pri izpolnjevanju in 
obračunu potnih nalogov ). 

Enako tudi zahvala vsem ostalim članom, ki ste mi izkazali zaupanje v tem mandatu!  

Nisem pa rasla samo jaz, v tem času se je številka članov Slovente povzela iz 17 na 63. Mislim, da je 
to res super številka in skupaj lahko še marsikaj naredimo za prepoznavnost TA v Sloveniji. 

 

 

Hvala in srečno vsem na vaši osebni in TA poti!                                         

 

      Barbara Repinc Zupančič 

 

 


