PROGRAM DELA DRUŠTVA 2019/2020
1-2. februar 2019
Peto letno strokovno srečanje z mednarodno udeležbo 1. in 2. februarja z naslovno temo:
Dinamika odnosov v delovnih organizacijah in njen vpliv na psihofizično zdravje zaposlenih ter na
delovni proces
9-10.3.2019
Presidents' Meeting EATA, Ljubljana ( Slavica Ravnik).
Sloventa lahko oblikuje svoje potrdilo o zaključeni 2. stopnji izobraževanja študentov, ki ne bodo šli
na mednarodni izpit. Merila za to potrdilo so že oblikovana. V nadaljevanju bo potrebno sodelovanje
med IO in strokovnim odborom. Enotnega potrdila EATA zaradi velikih razlik med državami zaenkrat
nima. Kritične pripombe na delo lingvistične koordinatorke so bile upoštevane in v tej funkciji ne
deluje več.
Diskusija o predlogu z naše strani glede možnosti, da bi bil certifikat CTA priznan avtomatično pri EAP
(v načrtu poizvedba Slavica pri Marini Banid).
Sklenjeno je bilo, da se za sestanek predsednikov nacionalnih društev pokriva iz virov EATE ( potni
stroški, prostor sestanka in odmori - kot je doslej veljalo za delegate).
Namesto predlaganega President Consultative Board (PCB), ki ga lani konferenca ni izglasovala, se z
manjšimi popravki ponovno vrača v postopek (Affiliated Presidents' Platform).
Kot problem je bil izpostavljen odnos med predsednikom, delegatom in društvom. Delegat ni izvoljen,
temveč imenovan. Delegat ne odloča v odborih EATE, temveč posreduje odločitve IO in SO, torej
nacionalnega društva. Zaradi hitrejše in bolj jasne komunikacije bo EATA obveščala predsednike
društev tudi neposredno. Društvo lahko pošilja svoje predloge na EATO tudi mimo delegata.
Diskusija o operativnosti delegatov.

14. 3. skupščina društva
Predlog spremembe statuta: zaslužni član namesto častni. Vnesti status bivšega predsednika
Delegat kot član izvršnega odbora.
Tečejo priprave na šesto mednarodno letno strokovno srečanje za leto 2020 z naslovno temo :
Skupinska terapija in svetovanje. Imamo potrditev dveh tujih gostov (za tretjega še čakamo odgovor)
Načrt za pripravo zgodovinskega pregleda o uveljavljanju TA v Sloveniji (brošura)
Valentin Lah - Furlan/ S. Frece, Brane Martinovič/ I. M. Ravnik, Bojan Pucelj/ S. Frece, Martin Bertok
/S. Frece, Zoran Milivojevid / S. Ravnik, Zoran Zeljid / S. Ravnik
Raziskovanje v transakcijski analizi. Kje smo danes? (vabiti dr. Žvelca)
Poročilo o strokovnem srečanju 2019 za EATO
Prošnja EATI za podporo strokovnemu srečanju 2020
Ponovitev supervizijskega maratona junij 2019 oz. jeseni 2019. smo še v dogovoru (H. Schulze, K.
Sejkora)
Na željo udeležencev, jeseni ponovno vabimo dva predavatelja, ki sta sodelovala na februarskem
strokovnem srečanju 2019 (Ž. Čurid, M. Dodič Fikfak) Oba sta izrazila pripravljenost za ponovno
sodelovanje.
Udeležba na konferenci EATA v Ukrajini (udeležba Ana Šušteršič)

Spletna stran Slovente v angleščini
Sodelovanje pri pripravi in v programu študijskih dnevov Rogla 2020 (A. Ziherl, S. Ravnik)
Povezovanje s hrvaškim (Zagreb) in z regijskim balkanskim društvoma TA (Rijeka)

PROGRAM DELA STROKOVNEGA ODBORA v letu 2019

Sklep: pripraviti potrdila o zaključeni 2. stopnji izobraževanja iz TA. Kriteriji so določeni. V
nadaljevanju dogovor med IO in SO o oblikovanju potrdila
Dan je bil predlog za naslovno temo strokovnega srečanja 2020 ( Skupinska terapija in svetovanje)
Predlog za enega tujega predavatelja,
Obstaja problem srečevanja SO. Možne druge rešitve?

POROČILO O DELU SKZP IN PROGRAM 2019
Študijski dnevi 2018: Mnogoteri obrazi travme in vzpostavljanja ravnovesja. Aktivno sodelovanje.
Študijski dnevi 2019: Sram, ranljivost in avtentičnost v terapevtskem odnosu, Rogla 31.5. – 2.6.2019.
Aktivno sodelovanje naših članov
Dogovori o sodelovanju s SKZP pri vabilu tujih gostov in delitvi stroškov v obojno korist.
Članarina za SKZP se je povečala s 300 eur na 350 eur.
Zakonodaja o psihoterapiji: gradiva so pripravljena. Nova članica interne delovne skupine o
psihoterapevtski dejavnosti je Maja Sedmak Cvelbar.
Predlog pravilnika o vodenju in urejanju registra psihoterapevtov je pripravljen.
Nova predsednica strokovnega sveta SKZP je Alenka Milič.
Tomažu Flajsu se mandat predsednika SKZP letos zaključi in ne bo ponovno kandidiral.

