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Poročilo o delu društva in IO Slovente v letu 2019

Delo IO:
Izvršni odbor se je sestajal v tem letu skupaj z organizacijskim odborom. Imeli smo 8 srečanj. Delo je
bilo usmerjeno predvsem v organizacijo treh strokovnih dogodkov v tem letu.
Strokovna srečanja 2019:
1. Letno strokovno srečanje z mednarodno udeležbo Dinamika odnosov v delovnih organizacijah
in njihov vpliv na psihofizično zdravje ljudi in na delovni proces
1. do 2. februar 2019. Ljubljana, Mestni muzej. Poleg domačih predavateljev so sodelovali še
gostje iz Nemčije, Avstrije, Srbije in Nizozemske. Udeležba: 54 udeležencev. Srečanje je bilo
ocenjeno kot kvalitetno, zanimivo in organizacijsko dobro pripravljeno, koristne pripombe pa
upoštevane pri načrtovanju tovrstnih srečanj.
2. Supervizijski Maraton. Izvajalca: Henning Schulze TSTA-O. Klaus Seikora TSTA – P.
18.10.2019 Ljubljana, Center za psihološko svetovanje, Persona, Šentvid. Udeležba: 7. Zaradi
slabe udeležbe smo imeli ob dogodku finančni primanjkljaj, ki smo ga s kasnejšimi dogodki
izničili. V času letnega strokovnega srečanja pred tem v februarju istega leta je bil velik
interes in želja, da se organizira supervizijski maraton. Ob organiziranju dogodka, ko smo že
imeli sklenjen dogovor s predavateljema, pa se je izkazalo, da je odzivnost zelo slaba. Iz tega
smo se naučili, da bo v bodoče potrebno ob podobnih situacijah stvar zastaviti z večjimi
finančnimi varovalkami posebno, ko gre za goste iz tujine. Udeleženci supervizijskega
maratona so dogodek ocenili z visoko oceno.
3. Enodnevno strokovno srečanje. Predavateljica: Metoda Dodič Fikfak. Naslov predavanja
Vpliv delovnega okolja na zdravje delavcev. Predavatelj: Željko Čurid . Naslov predavanja
Vodenje konfliktnih situacij v sodobnem poslovnem okolju. 22.11. 2019. Udeležba: 38.
Ljubljana, Mestni muzej. Srečanje je bilo vsebinsko zelo visoko ocenjeno.

Delo strokovnega odbora
Delo strokovnega odbora ne zaživi. Razmišljamo, da bi uvedli e – sestanke na daljavo. Dogovarjali
smo se o vsebini potrdila za zaključeno II. stopnjo študija TA za vse, ki ne bodi šli na mednarodni izpit.
Dali smo predloge tem za letna strokovna srečanja. Načrtuje se sprememba v številčni sestavi SO

Skupščina Slovente 14. 3. 2019
Zapisnik skupščine je priložen.

Sodelovanje z EATO:
Letne konference EATE v Ukrajini, julija 2019, se je udeležila naša delegatka Ana Šušteršič. V letu
2019 sta bili na EATO poslani dve prošnji za štipendijo, ki sta bili tudi odobreni.
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Izpiti CTA v Sloveniji
Odgovor na našo kandidaturo, da se izvedejo CTA izpiti pri nas, smo od članov COC dobili šele v
januarju 2020. Sledila je korespondenca v l. 2020.

Priprava zakona o psihoterapiji
Skupina za pripravo se je srečala nekajkrat, poroča naša članica v tej skupini Maje Sedmak-Cvelbar.
Predlog zakona je spisan, a je na čakanju do nadaljnjega.

Sodelovanje s SKZP
Predsednica se redno udeležuje mesečnih delovnih srečanj strokovnega sveta SKZP.

Študijski dnevi SKZP 2019
31.5 do 2.6. 2019, Rogla. Sram ranljivost in avtentičnost v terapevtskem odnosu. Aktivno sodelovanje
članov našega društva : na okrogli mizi, v izvedbi delavnic, v organizacijskem odboru in programskem
odboru.

Mednarodno srečanje predsednikov nacionalnih TA društev v Ljubljani
V marcu 2019 je Ljubljana gostila srečanje. Župan mesta nam je omogočil uvodno srečanje v
konferenčni dvorani Mestne hiše. Srečanja se je udeležilo 19 kolegov . Prisoten je bil tudi predsednik
EATE. Vsebina srečanja je bila že predstavljena v poročilu na letni skupščini 2019.

Slavica Ravnik, predsednica
Ljubljana, 12. 4. 2020

