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Pomembne so mi temeljne vrednote o katerih je govoril Berne: da smo vsi ljudje v redu in vsi ljudje
imamo kapaciteto za spremembo, rast, razvoj in zdrave interakcije. 

Te vrednote želim ohraniti tudi v svoji viziji in načrtovanju dela Društva. Temeljno pri mojem delu 
bo spoštovanje ljudi, tako članov društva kot tudi tistih, ki niso člani. Pomembno mi je tudi 
upoštevanje vseh štirih smeri v TAju (izobraževalna, organizacijska, svetovalna in psihoterapevtska 
smer). Obenem je odnos OK-OK pomemben tudi do ljudi in organizacij zunaj našega Društva, saj 
je važno povezovanje z drugimi strokami. 

Veliko sem dobila od TAja tako na osebni kot na profesionalni ravni. Moj vzgib za kandidaturo 
izhaja iz tega, da bi želela prispevati k razvoju TAja in TA skupnosti, ker bi želela promovirati 
poznavanje TAja v Sloveniji in nuditi kvalitetne vsebine članom. Pomemben mi je razvoj skupnosti 
v kateri se ljudje počutijo dobro, v kateri se lahko razvijajo, tako kot je TA to omogočil meni. Želela
bi okrepiti dobro bazo članov, ki bodo aktivni v društvu in aktivno sooblikovali program in 
aktivnosti društva. 

Nadaljevali bomo delo, ki je bilo zastavljeno in načrtovano za mandat 2021-2022. 

Program:

Kontinuirano izobraževanje za člane:  
- organizacija in izvedba TA Cafejev,
- organizacija in izvedba Webinarjev,
- organizacija in izvedba letnega Strokovnega srečanja 2022,
- prevajanje člankov Bernovih nagrajencev,
- organizacija in izvedba delavnic, predavanj in drugih izobraževanj za člane društva, tudi v 
sodelovanju s tujimi organizacijami TAja.
- sodelovanje z EATO pri organizaciji mednarodnih izobraževanj.

- Organizacija in izvedba izpitov v Sloveniji – zaradi epidemiološke slike obstaja možnost, da bomo
primorani izpite organizirati online.
- Informiranje članov o Eatinih štipendijah in podpora pri prijavi. 
- Priprava nove spletne strani.
- Oblikovanje potrdila za študente, ki opravijo predpisano število TA ur, vendar se ne odločijo, da bi
opravili izpit.
- Pri organizaciji strokovnega srečanja 2021 so sodelovali prostovoljci, ohranjanje in razvijanje te 
baze prostovoljcev in aktivnih članov pri organizaciji dogodkov, pri aktivnem sodelovanju v 
društvu. 
- Sodelovanje z drugimi slovenskimi in mednarodnimi psihoterapevtskimi organizacijami (SKZP, 
EATA, ITAA, AIAT, ITACA).
- Posodobljenje prevoda Eatinega priročnika, saj se pričakujejo večje spremembe v Handbook-u v 
letu 2021.
- Nadaljevanje z obveščanjem članov. 
- Ohranjanje transparentnosti finančnega poslovanja društva.
- Skupaj s SKZPjem ureditev zavarovanja za tveganja od poklicni odgovornosti.



S kvalitetnimi vsebinami želim spodbujati pristopanje novih članov v društvo ter ohranjanje že 
obstoječih članov. Od leta 2018 sem članica izvršnega in organizacijskega odbora, zaradi tega dobro
poznam delovanje društva. Program je zastavljen kot nadaljevanje dela, ki je bilo zastavljeno v 
mandatu 2018-2022. 
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