Poročilo delegata v EATA za leto 2020
Skupščina sveta delegatov je potekala, 11.7. – 13.7. na ZOOM-u
Prisotnih je bilo 45 članov iz 26 držav od katerih jih je imelo 33 pravico glasovanja.
Novi predsednik EATA je od lanskega leta Peter Rudolph. Najprej je pozdravil nove delegate: Elina
Belayeva (Kazahstan), Anette Johansson (Švedska), Elena Soboleva (Rusija), Iryna Tepalenko
(Ukrajina), Marjan Verker (Nizozemska) in Julie Hay (posebna interesna skupina, IDTA).
Birmingham in odpoved mednarodnega kongresa
Peter Rudolph je podal izjavo o tem kako je on videl situacijo. Njegova izjava je bila podana v tesnem
sodelovanju s skupino predsednikov in oseb odgovornih za finance iz združenj, ki so bila vključena
(ITAA, EATA, FTAA, UKATA, IARTA). Poudaril je, da so vsi vključeni izvedli častno in dragoceno delo. Če
ne bi bilo pandemije, bi doživeli zelo uspešno konferenco.
Cilj tega povzetka je podati informacijo članom, zaključiti proces in ustaviti javno komuniciranje, ki
škoduje ugledu TA v svetu.
S tem, ko smo bili soočeni s Covid 19 situacijo, so se zgoraj omenjena združenja odločila odpovedati
skupščino, izpite, TEW, AGM. Ker je podjetje Ltd. vodila ena sama oseba so združenja, ki so bila
vključena izgubila moč, da bi intervenirala. Ves trud na področju komunikacije je vodil do izgube
medsebojnega zaupanja. Povabi se neodvisno zunanjo inštitucijo, ki pomaga pri reševanju spora.
Vse, kar lahko naredimo zdaj je, da tesno sodelujemo z upravitelji in poskrbimo za to, da udeleženci
konference dobijo povrnjenih kar največ sredstev. Konferenca je bila torej odpovedana in ne
prestavljena na leto 2023.
Informacija o izpitih
Predsednica PTSC (Professional Training and Standards Comiteee) Sylvie Rossi in Christine Chevalier,
predsednica COC (Commission of Certification) vodita diskusijo o tem kako izvajati izpite v času Covid
19. V juniju 2020 so bili izpiti v Rimu: briefing itd je potekal na Zoom-u, sam izpit pa osebno skladno s
pravili glede fizične distance. Glede tega, kako bo to potekalo v nadaljevanju še poteka razprava.
Dogovor o zaupnosti informacij v prihodnje
Poskus pojasnitve kaj mora ostati znotraj sveta, kaj pa lahko delimo naprej v državah. Podana je bila
jasna struktura glede dokumentov in kje jih najdemo na intranetu.
Kandidati za novega podpredsednika EATA in druge ključne pozicije
Nominirani so bili: Barbara Clarkson (GB), ki je bila na koncu tudi izglasovan z veliko večino glasov,
Mara Scoliere (IT), Sara Foschi (ESP), Elena Soboleva (RU). Generalna tajnica: Uta Hohl (DE),
potrjena, Finance: Anna Krieb (DE) še za 4 leta, Etični svetovalec : Robin Hobbes (UK) še za 3 leta.
Sodelovanje EATA in ITAA
Obstaja dolga zgodovina med obema zvezama. Odnosi so bili boljši in slabši skozi zgodovino. Sedaj
zvezi rasteta skupaj in želita razviti močno in zanesljivo sodelovanje korak za korakom. Vizija je, da se
povežeta kot individualni zvezi in skupaj prispevata k razvoju TA po vsem svetu.
POSEBNA POROČILA PO SEKCIJAH
Sekcija za komunikacijo, predsednica Petra Goršič
-

Spletno stran postavljajo profesionalci

-

Cilj je, da postane stran profesionalna in ažurna
Na spletni strani so dostopne vse ključne informacije
Baza raziskav
Webinarji in prostor namenjen Covid 19
Konference APP
Etika komuniciranja v EATA

Sekcija za profesionalni trening in standarde, predsednica Sylvie Rossi
Veliko dela je bilo posvečeno lokalnim realnostim v Veliki Britaniji in Nemčiji, da bi se postavilo
alternativo splošnemu sistemu. PTSC je moral odgovoriti na številna vprašanja glede razumevanja
standardov. Nekaj je tudi sprememb v priročniku, ki se posvečajo različnim kulturnim vidikom v
različnih državah.
Da bi se laže spremljajo standarde so ustvarili WEW (Written Exam Workshop – delavnico za pisni
izpit). Do sedaj so izvedli 6 delavnic WEW katerih se je udeležilo 124 udeležencev iz 15 držav.
Udeleženci so bili v 50% primerov PTSTA, 31% TSTA, 2% CTA-trainer in 17% CTA.
Po področjih: 70% P, 16% E, 12% C in 11% O.
WEW bo postal zahteva za vse evaluatorje izpitov (razen TSTA) od avgusta 2021 dalje. Postavljeno je
bilo vprašanje ali bi lahko organizirali WEW on-line.
Sodelovanje med PTSC in TDRC poteka na več nivojih.
COC – Sekcija za izpite, predsednica Chirstine Chevalier
Od vključno julija 2019 do junija 2020 je 143 novih CTA. V času Covid 19 so bili samo 4 izpiti.
Veliko pogovorov je glede organizacije izpitov v novih Covid 19 pogojih. Sedaj že potekajo izpiti tudi
on-line.
Kako spodbuditi TSTA, da postanejo izpraševalci? Imamo premalo izpraševalcev. Vsi, ki ste
zainteresirani, da postanete izpraševalci, ste vabljeni, da se javite.
COC išče novega predsednika.
Sekcija za finance, predsednica Anna Krieb
V letu 2019 je EATA sprostila rezerve v vrednosti 2.500 EUR namesto planiranih 60.000 EUR. Večina
sekcij je porabila manj denarja kot so planirali. Konferenca v Cherkassy -ju je stala manj kot običajne.
EATA časopis, urednica Kristina Brajovič Car
Newsletter je povezava med člani EATA in podaja informacije, dialoge in intervjuje. Opravljena je bila
raziskava med 400 člani o tem katere teme jih najbolj zanimajo. Največ jih je omenilo Covid 19.
Sodelujejo tudi s časopisom ITAA Script.
Evropska asociacija psihoterapevtov (EAP delegat), Marina Banič
EAP dela na pridobitvi profesionalnega statusa psihoterapevta v Evropi. Naslednji koraki so, da se
preda okvir za skupna pravila treninga, ki so potrebna za poklic psihoterapevta.
EAP predlaga, da se objavi listo znanstvenih publikacij o TA na spletni strani zvez še posebej v državah
v katerih TA ni poznana.

EAP bo določila zahteve za pridobitev EAP certifikata za supervizijo.
EAP je določila 50 ur neprekinjenega profesionalnega treninga (CPD) na leto.
EAP bo oktobra 2020 glasovala za dva amandmaja Štrasburške deklaracije o psihoterapiji:
-

Psihoterapija se lahko uči preko akademske izobrazbe
EAP psihoterapevtske modalitete ne morejo biti avtorsko zaščitene

EATA se mora glede teh pozicij opredeliti.
Etična komisija, predsednik Robin Hobbes
Procedura za pritožbe mora biti na spletu. Potrjen je bil predlog, da imamo etično komisijo in da se
izboljša procese vezane na etične probleme. S tem se ukvarjajo Julie Hay, Marina Banič in Beren
Aldridge, ki so tudi napisali predlog izboljšanja procesov.
Poročilo upravnega odbora in predsednika – glavni poudarki
-

Priprave na on-line izpite
Priprave na on-line glasovanje
Zaključevanje priročnika za konference
Reorganizacija dela članov odbora (uradnikov EATA)
Predlog, da se zaključit sodelovanje z IJTAR/P
Organizacija webinarjev v času Covida – 2x
Vzpostavitev sodelovanja med ITAA Script in EATA Newsletter
Finančna podpora TAJ
Odločanje glede novih pridruženih članic

Predlaga se članstvo USTA (Ukrajina) in AlmaTA (Kazahstan). Obstaja nekaj konfliktov med
nacionalnimi organizacijami, katera naj bi bila članica EATA. Obstajajo tudi primeri, ko je več
nacionalnih članic vključeno v EATA. Obstajajo tudi primeri dobrega sodelovanja (Italija). Organizaciji
sta bili povabljeni, da se pridružita svetu in predstavita. Glasovanje je potrdilo članstvo obeh
organizacij v EATA.
Ni naloga EATA, da intervenira v nacionalnih sporih.
V kolikor delegati podajajo obtožbe, morajo biti te v pisni obliki.
Izglasovana je bila platforma za pridružene predsednike, katere namen je povečati sodelovanje EATA
in pridruženih članic.
Podani so bili predlogi in tudi izglasovani:
-

da bi uvedli profesionalno direktorsko funkcijo, ki bi bila plačana,
da je predsednik lahko ponovno izvoljen samo enkrat,
možnost, da se predsednika v primeru resnega konflikta z glasovanjem odpokliče
da spremenimo organizacijo
svet ne bi smel biti orientiran tako močno na predsednika, ker to ni v duhu organizacije

Izglasovan je bil predlog, da se zaključi sodelovanje s projektom IJTARP. IJTARP pa lahko še vedno
zaprosi za finančno podporo IATA.
Zlata medalja EATA 2020: Marco Mazzetti
Srebrna medalja EATA 2020: Norbert Berggold

V posameznih sekcijah se trudi, da bi vzpostavili enoten način komuniciranja.
Podan je bil predlog za zmanjšanje članarine zaradi Covid19, ki pa ni bil potrjen (15 glasov za in 14
glasov proti).
Potrjen je bil nov postopek za on-line glasovanje.
Predlog, da se nadaljuje pridruževanje združenj izven EU regije, ni bil potrjen.
Potrjen je bil predlog, da se pomaga pri reševanju situacije v Španiji.
Potrjen je bi predlog, da se dela na tem kako vključiti mlade, ki želijo biti CTA.
Potrjen je bil predlog, da se profesionalizira EATA procese. Organizacija naredi zelo veliko dela in tega
je toliko, da ga ni moč več opravljati prostovoljno.

Poročilo pripravila: Ana Jana Šušteršič, delegatka Slovente v EATA, december 2020

