DRUŠTVO ZA TRANSAKCIJSKO ANALIZO SLOVENIJE

Program društva 2018 - 20122

- Kontinuirana izobraževalna dejavnost z udeležbo domačih in
mednarodnih strokovnjakov, sodelovanje z ITACO
- Vzpodbuda za sodelovanje specializantov TA pri oblikovanju strokovnega
TA glasila
- Spodbuda in podpora pri znanstveno raziskovalnem delu na področju TA
- Spodbujanje in sodelovanje pri prevajalski dejavnosti in sodelovanje z
EATO pri financiranju strokovnih prevodov.
- Strokovno sodelovanje s psihiatrično stroko in s primarnim zdravstvom
- Graditev odnosa sodelovanja med ostalimi terapevtskimi modalitetami v
Sloveniji
- Sodelovanje z EATO v pripravi mednarodnih srečanj kot so: CTA kolokvij,
srečanje predsednikov nacionalnih organizacij, morda v prihodnosti tudi
mednarodno TA konferenco
- Večja vzpodbuda članov, pri predlaganju projektov npr. za sodelovanje v
preventivnih programih v vzgoji na vseh ravneh.
- Ustvariti pogoje za učinkovito dejavnost strokovnega odbora ( pravilnik o
delu SO)
- Dokončno oblikovanje potrdila za vse študente, ki opravijo predpisano
število ur izobraževanja iz TA, a se ne odločijo da gredo na izpit za
pridobitev certifikata
- Možnost skupinskega zavarovanja za riziko pri poklicni odgovornosti
( preko SKZP)
- Postaviti boljše temelje za sodelovanje z mediji
- Zaključiti oblikovanje manjkajočih aktov društva ( Pravilnik o delu SO ter
pravilnik o varstvu osebnih podatkov na osnovi evropske direktive
- Vzpostavitev uredniškega odbora za oblikovanje spletne strani
- Oblikovanje publikacije z zgodovinskimi podatki o začetkih in razvoju TA v
slovenskem prostoru ( delovna skupina
- Sodelovanje na srečanjih predsednikov mednarodnih TA društev

- Ohranjati transparentnost v zvezi z materialnim in finančnim
poslovanjem društva
- Ohranjati ažurno obveščanje članov
- Aktivacija članov društva preko delovnih skupin za izvedbo posameznih
nalog

Program je zastavljen tako, da ga je možno uresničevati postopno z dobrim
sodelovanjem vseh, ki smo zainteresirani za razvoj in implementacijo naše
stroke v slovenskem prostoru.
Z veseljem ugotavljam, da med kolegi ta zavest narašča. Torej je prihodnost
optimistična.
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