
      

     SLOVENTA  Društvo za transakcijsko analizo Slovenije 

 
 

Gradivo 6 

PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA leto 2020 

 

Redno letno strokovno srečanje (VI.) z mednarodno udeležbo. Tema: Skupinsko delo v 

psihoterapiji, svetovanju in psihoedukaciji. 31.1 do 1.2. 2020. Mestni muzej, Ljubljana. Poleg 

domačih predavateljev so sodelovali še gosti iz Italije, Velike Britanije, Avstralije. Udeležba: 61. 

Srečanje je bilo vsebinsko in organizacijsko zelo dobro ocenjeno. 

Maraton ponovne odločitve. 6.2. do 8.2. 2020. Adergas. Maraton je vodil Tony White TSTA-P, 

Avstralija, v sodelovanju z asistentko Natalio Isaievo  (Ukrajina ). Udeležba: 16. Srečanje je bilo 

izjemno kakovostno tako  v strokovnem kot socialnem pogledu. Udeleženci so izražali željo po 

nadaljevanju tovrstnega dela, ki predstavlja intenzivno delo na sebi, v prihodnosti. 

V oktobru mesecu se dogovarjamo s kolegom Gregorjem Žvelcem za organizacijo predavanja na 

temo: Raziskovanje ter publiciranje  v psihoterapiji v slovenskem prostoru ter Razvijanje metod 

evalvacije v TA – kje smo danes. Zamišljeno je kot celodnevno srečanje. Čas izvedbe je še odvisen 

od razvoja in zajezitve pandemije covid 19. 

 

Skupščina Slovente 2020 ( e- skupščina z e- glasovanjem) 

Prvič bomo izvedli skupščino na ta način. Statut nam to omogoča. Postopki izvedbe so jasni. Vodi 

jih Judita Bagon.  

Na skupščini bomo obravnavali spremembe statuta v nekaterih členih:                                                                  

- Poleg ostalega je pomembno, da uvajamo funkcijo generalnega sekretarja -ke društva ter 

kadrovika / finančnika-ce. To bo v mnogočem olajšalo in stabiliziralo delo društva.                                              

- Druga važna novost: spremenjena sestava SO, ki bo po potrditvi na skupščini štel 6 članov. 

Sprememba bo povečala učinkovitost SO.     

Bolezen covid-19 in aktivnost našega društva 

Zelo hitro so se odzvali posamezni kolegi s predlogi za našo aktivacijo.                                                                           

Objavili smo tekst s priporočili na FB ( Ana Šušteršič)., ter splošna priporočila našim članom                                                                                            

Sestavili smo seznam z imeni kolegov, ki so pripravljeni izvajati pro bono svetovanje ljudem v stiski ob 

epidemiji.                                                                                                                                                                             

Zaradi dobre logistike smo se kasneje pridružili ekipi, ki se je formirala v okviru SKZP in ki ima večjo 

organizacijsko zmogljivost. Koordinatorka pri SKZP za naše društvo je Aleša Ziherl. 

Tudi na tem mestu prosim vse kolege, da se nam pridružijo morda s strokovnimi članki ali prevodi 

strokovnih tujih člankov, ki bi jih posredovali medijem. Vsem, ki se boste po svojih močeh odzvali, se 

vnaprej iskreno zahvaljujem! 

Novi člani društva 

Pridobili smo 11 novih članov, tako ima društvo skupno 72 članov. To razumemo tudi kot potrditev, 

da se društvo razvija v pravo smer. Seveda nas to obvezuje, da stvari zastavimo še bolje v smeri 

vsebinskih obogatitev, v katerih bodo kolegi videli smisel, da se nam pridružijo tudi v bodoče. 
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Potrdilo o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz TA, ki ga bo izdajala Sloventa s podpisom mentorja,  je 

vsebinsko in oblikovno izdelano. Opredeliti je treba samo še postopek izdaje potrdila. O tem boste 

naknadno obveščeni.  

 

Izpiti CTA v Sloveniji 2021 

Poteka korespondenca s predstavniki COC. Odgovor COC na našo kandidaturo je bil januarja 2020 za 

Slovento neugoden, saj so v odgovoru zapisali, da od nas pričakujejo, da izpeljemo še TSTA izpite in 

poletno šolo. Ker bi bil po mnenju kolegov za Slovento to kadrovsko prevelik zalogaj, sem kot 

predsednica 14.2.2020 o tem obvestila COC . Zaenkrat ni dokončnega dogovora. Imamo dogovor, da 

se  skupaj  z Barbaro Repinc, predsednico Slovente in s predstavnico COCa  slišimo po Skypu v aprilu.   

Pripravo  in izpeljavo projekta za opravljanje  izpitov CTA v Sloveniji , če bo kot tak odobren s strani 

COCa, bo vodila Barbara Repinc Zupančič z ekipo sodelavcev. 

 

Sodelovanje s SKZP 

Predsednica Slovente se redno udeležuje  mesečnih srečanjih strokovnega sveta SKZP.  Nova 

predsednica SKZP je Romana Kress. 

 

Študijski dnevi Rogla 2020 –  5.do 7. junija 2020 

Tema: Skrb zase v poklicih pomoči ( etična, strokovna in osebnostna dimenzija).  

Zaradi epidemije pričakujemo uradno izjavo SO SKZP o odpovedi dogodka. Do danes se kljub 

opozorilom kolegov to ni zgodilo. Kot predsednica sem se izrazila v prid odložitvi.  Prepuščam članom 

društva, da vsak sam  sprejme svoj zaključek v zvezi s tem.  

 

Srečanje predsednikov nacionalnih društev EATE 

Zaradi pandemije je srečanje, načrtovano za maj 2020 v Parizu, odpovedano. Malo verjetno je, da se 

srečamo v Birminghamu letos poleti. Kolikor lahko ocenim situacijo tudi kot zdravstvena delavka, bo 

srečanje odpadlo. Posamezne države se z gotovostjo ne bodo opomogle v tako kratkem času. 

 

Štipendije za opravljanje izpitov pri EATI 

Tudi za leto 2020 želimo omogočiti dvema članoma pridobiti štipendijo pri EATI za pripravo na CTA. S 

tem v zvezi je postopek naslednji:  delegat Slovente mora aktivno spodbuditi proces, se preko društva 

povezati z učitelji, da le-ti nato lahko opozarjajo specializante na to možnost.  

 

Glasilo SKZP- Novičnik – Prosimo vse člane, da sodelujete s prispevki za glasilo 
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Načrtovanje strokovnega srečanja Slovente 2021 

Za strokovno srečanje v  letu 2021 sem članom strokovnega odboru predlagala naslov : ODZIVNOST 

IN PRILAGODITVENE ZMOGLJIVOSTI POSAMEZNIKA IN DRUŽBE OB POJAVU PANDEMIJE TER 

SVETOVNE ZDRAVSTVENE IN EKONOMSKE KRIZE. Do tega trenutka drugih predlogov nisem prejela.  

Predlagam tudi, da datum srečanja izjemoma zamaknemo v april 2021. 

To bi bil ažuren odziv naše stroke na aktualno dogajanje. Verjamem, da bo to lahko vsebinsko zelo 

bogato srečanje. Naprošam vse, da nam posredujejo predloge za tuje goste. Ker kandidiramo za 

participacijo EATE pri potnih stroških za tujce smo vezani na roke, ki bodo zaradi epidemije seveda 

ohlapnejši.                                                                                                                                                                                        

Vabljeni tudi domači predavatelji, ko bomo objavili povabilo in prijavo za aktivno sodelovanje. 

 

Predlogi za prihodnost. V bodoče bi bilo dobro, da načrtujemo:                                                                                                           

- urediti spletno stran Slovente ( vzpostavitev uredništva)                                                                                               

- opozarjanje na knjižne novosti                                                                                                                                

- objava Novičnika Glasila SKZP na spletni strani                                                                                                                                

- obogatiti spletno stran s strokovnimi prispevki in drugimi zanimivostmi                                                                       

- opisati zgodovinski potek razvoja TA v slovenskem prostoru ( v teku. S. Ravnik)                                                            

- sestaviti pregled izobraževalnih programov in njihovih izvajalcev Iz TA v Sloveniji                                                                                                  

- omogočiti operativnost delovnih skupin Slovente na posameznih področjih kot so: delo z mediji, TA    

v šole in vrtce, strokovna predavanja za laično populacijo                                                                                                     

- predlog za prevajanje EATA Newsletter v slovenščino ( s pomočjo članov društva ( izide 3x letno)                                                                                                   

- v IO društva je podan  predlog za oblikovanje intervizijske skupine ( če ste zainteresirani za to 

ponudbo, prosim, da vaša mnenja sporočite Aleši Ziherl). 

  

Drage kolegice in kolegi!  

Želim si, da ostanete še naprej naši zvesti člani in da s svojimi idejami čim bolj prispevate k razvoju 

društva ter oplemenitenju vsebin in ponudbe. Obstoj društva je smiseln, če vsi v njem najdemo 

prostor za kreativno sobivanje in sodelovanje  z največjo možno mero korektnosti v odnosih.  

TAjevci to znamo. Vredno se je potruditi. 

V  teh zahtevnih, negotovih in ogrožajočih časih vam prav tako želim, da ohranite strpnost in dobro 

vero v prihodnost. Čuvajte sebe in druge. Vsi čakamo na zdravila, ki bi vsaj preprečila najhujše izide, a 

dokončna rešitev je v cepivu, za katerega nam stroka ves čas sporoča, da ga v kratkem ni možno 

izdelati. 

Tudi to bo minilo. Stroka in znanost bosta poskrbela za to. 

 

Slavica Ravnik, predsednica 

Ljubljana, 12.4.2020 

 


