Vizija Društva za transakcijsko analizo Slovenije
Sloventa, mandat 2022-2026
Pomembne so mi temeljne vrednote o katerih je govoril Berne: vsi ljudje smo v redu in da vsi ljudje
imamo kapaciteto za razmišljanje, za spremembo, rast, razvoj in zdrave interakcije.
Te vrednote želim ohraniti tudi v svoji viziji in načrtovanju dela Društva. Temeljno pri mojem delu
je spoštovanje ljudi, tako članov društva kot tudi tistih, ki niso člani. Pomembno mi je upoštevanje
tudi vseh štirih smeri v TAju (izobraževalna, organizacijska, svetovalna in psihoterapevtska smer).
Obenem je odnos OK-OK pomemben tudi do ljudi in organizacij izven našega Društva, saj je nujno
povezovanje z drugimi strokami.
Nadaljevali bomo delo, ki je bilo zastavljeno in načrtovano za pretekli mandat.
Program:
Kontinuirano izobraževanje za člane:
- organizacija in izvedba Webinarjev,
- organizacija in izvedba letnega Strokovnega srečanja,
- prevajanje člankov Bernovih nagrajencev,
- organizacija in izvedba delavnic, predavanj in drugih izobraževanj za člane društva, tudi v
sodelovanju s tujimi organizacijami TA-ja,
- sodelovanje z EATO pri organizaciji mednarodnih izobraževanj,
- organiziranje supervizij s supervizorji iz drugih držav,
- pozornost na kulturno različnost s katero se srečujemo,
- organizacija izobraževanja o psiholoških kriznih intervencijah.
Povezovanje med člani društva ter z drugimi organizacijami v Sloveniji in mednarodno: Mreženje
znotraj društva bo omogočilo članom vzpostavljanja in ohranjanja stikov, namenjenih izmenjavi
informacij ter razvijanju poklicnih in družabnih interesov. Povezovanje na mednarodnem področju
pa bo omogočilo zavedanje kulturne različnosti ter uvedbo dobrih praks iz tujine. Sodelovanje z
drugimi slovenskimi in mednarodnimi psihoterapevtskimi organizacijami. Razvijanje
prepoznavnosti društva Sloventa v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Vključevanje članov v aktivno delovanje v društvu. Spodbujanje in podpiranje članov društva pri
aktivnem sodelovanju na področju organizacije in izvedbe predavanj in strokovnega srečanja.
Organizacija specifičnih delovnih teles na interesnih področjih. Ohraniti želimo odprtost za menja
in predloge članov glede sprememb in izboljšav v Sloventi.
V Sloveniji je relativno malo kolegov pristopilo na izpit CTA. V naslednjem mandatu želimo
kontinuirano spodbujati in podpirati člane pri pripravi na izpit CTA npr. organizacija delavnic,
podporne skupine, organizacija MOCK izpitov in drugih aktivnosti, s katerimi bomo spodbujali in
podpirali člane pri izpitih.
- Razvijanje diskusije na področju etičnih dilem in vprašanj z namenom ohranjanja etične pozicije
društva in naših članov.
- Aktivna vključitev društva v aktualne dogodke in podpora članom in kolegom iz drugih
organizacij na podlagi naših zmožnosti, npr. informiranje naših članov o možnosti vključitve v

skupino za delo z begunci; sodelovanje s SKZPjem in EATO pri nudenju pomoči kolegom iz
Ukrajine.
- Informiranje članov o Eatinih štipendijah in podpora pri prijavi.
- Nadaljevanje z obveščanjem članov.
- Priprava nove spletne strani.
- Posodobitev prevoda Eatinega priročnika, saj se pričakujejo večje spremembe v Handbook-u.
- Ohranjanje transparentnosti finančnega poslovanja društva.
- Skupaj s SKZPjem ureditev zavarovanja za tveganja o poklicni odgovornosti.
S kvalitetnimi vsebinami želimo spodbujati pristopanje novih članov v društvo ter ohranjanje že
obstoječih članov. Program je zastavljen kot nadaljevanje dela, ki je bilo zastavljeno v mandatu
2018-2022, zaradi tega je namen nudenje kontinuitete.
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