Poročilo o delu delegata v EATA v letu 2021
Ana Šušteršič sem članica ECC odbora v EATA. Naša naloga je podpora nacionalnim
združenjem pri promociji TA. Prednostne naloge so, da podpremo države, kjer je malo ali
nobenega učitelja TA (PTSTA, TSTA), še posebej iz različnih smeri (psihoterapija, edukacija,
organizacija, svetovanje). Predvsem podpiramo nekomercialne projekte. Odgovorni smo za
zbiranje predlogov za financiranje po državah in odločanje o tem, kateri predlog finančno
podpremo. V sklopu svojega dela sem pripravila predlog obrazca za odobritev predloga za
prevajanje in obenem tudi dosegla odobritev sredstev za slovenski prevod treh člankov.
Predlagala sem, da ECC pripravi predstavitev svojega dela in s tem spodbudi članek porabi
sredstev. Skupaj z Elyno Belyajevo sva pripravili in vodili prezentacijo na nivoju EATA za
vse države.
Spodbujala sem proces odobritve štipendije naši članici, Kseniji Zor.
V letu 2021 smo se v sklopu ECC odbora dobili 7x v naslednjih terminih, med katerimi smo
sproti, dopisno reševali zahtevke za financiranje: enkrat v aprilu, dvakrat v juliju, enkrat v
avgustu, dvakrat v oktobru in enkrat v novembru. Predsednica ECC je v letu 2021 postala
Elyina Belyajeva. Odobrili smo dodatna sredstva Kazahstanu. Organizirali smo on-line
srečanje z nacionalnimi organizacijami in jim predstavili osnovna pravila, termine in obrazce,
kako zaprositi za financiranje, kaj je možno financirati, kako poteka proces financiranja ter
kako lahko kot ECC pri tem pomagamo.
Določili smo tudi odgovornosti članov ECC odbora. Vsak član je odgovoren za 8 držav in je
tesneje povezan z delegati glede podpore nacionalnim združenjem.
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Peter Rudolph, predsednik
Sylvia Schachner, novo izvoljena predsednica (bivša podpredsednica)
Elena Soboleva, podpredsednica
Mirjam te Slaa, nova podpredsednica
Aleksandra Djuric, nova podpredsednica
Uta Höhl-Spenceley, tajnica
Anna Krieb, finančnica
Barbara Clarcson se je umaknila z mesta podpredsednice.
V EATA je trenutno vključenih 44 organizacij – članic, 7.500 članov in 28 Evropskih držav.
Peter Rudolph je predstavil cilje EATA:
- Promovirati znanje in raziskave s področja TA z namenom, da razvijamo njeno teorijo
in zagotavljamo dogovorjene standarde v praksi.
- Promovirati sodelovanje v Evropi na področju TA.
- Povezovati pridružene člane EATA skozi njihove nacionalne, regionalne in
mednarodne ali specialistične TA organizacije

Strateški cilji so:
1. Pregledati stanje in izboljšati EATA kot profesionalno zvezo, ki deluje s
prostovoljnimi člani.
2. Promovirati možnosti in priložnosti za srečevanje članov EATA in članov svetovne
TA skupnosti.
3. Premisliti in razviti identiteto EATA kot profesionalne organizacije
Izzivi v zadnjem letu:
EATA je uspešno prebrodila krizo, s sodelovanjem vseh vpletenih: pandemijo in njene
posledice, kot npr. odpoved konference v Briminghamu, Beograjsko konferenco, odpoved
izpitov in druge izzive.
Predstavljena je bila skupina “Think Tank”, ki je razvila standard kakovosti za opravljanje online izpitov.
V skupini Young professionals so skupaj z Harryjem Gerthom diskutirali o tem, kako
organizirati certifikate za TA usposabljanje preden udeleženci usposabljanj dosežejo nivo
CTA.
EATA svet je odločil v letu 2020, da EATA ostane regionalno orientirana asociacija in da
razvija povezave z drugimi asociacijami po svetu. Pomemben vidik je tudi sodelovanje z
ITAA.
Druge pomembne aktivnosti, ki so bile razvite, so:
Vzdrževati in izboljševati EATA kot profesionalno, prostovpoljno organizacijo.
Ključne naloge EC (executive committee):
-

Predstavitev intraneta.
Pojasnitev opisov posameznih odgovornosti članov EC in pogodb.
Pojasnitev procesov.
Izboljšanje sodelovanja.

Naloge in delovne skupine 2020:
-

Delovna skupina za Etiko.
Delovna skupina mladi profesionalci.
Delovna skupina za profesionalizacijo.
Skrb za insolventnost konference v Birminghamu in ureditev procesa.
Podpora Španskemu združenje, da predstavi TA kot znanstveno osnovan pristop in
prepreči, da bi TA opredeljevali kot pseudoterapijo ter s tem diskontirali njeno
vrednost.

Vizija EATA
- Postati prostor za srečevanje različnih oseb, združenje in kultur
- Spodbujati OK pozicijo v praksi in teoriji velikega števila praktikov in učiteljev v
Evropi
- Vzdrževati in ščititi odlično kakovost dela transakcijskih analitikov
- Vzpostaviti spoštljivo in močno sodelovanje v TA skupnosti po vsem svetu

Finance
Zaradi pandemije EATA ni porabila planiranih sredstev. Cilj je, da se denar primarno porabi
za promocijo TA v deželah, kjer še ni razširjena.
Spremembe v statutu
Izvršni odbor EATA je 16. 7. 2020 spremenil člen v statutu glede predsednika. Namen tega
predloga je bil, da izboljša sposobnost EATA, da razvije in izvrši cilje in strategije in je bolj
uspešna dolgoročno. Veljavnost člena št. 10 je od leta 2021 dalje.
Peter Rudolph je sporočil, da ne bo kandidiral za ponovni izbor.
Drugo
COC srebrne medalje v letu 2021 niso bile podeljene.
COC novi predsednik je Christoph Seidenfus.

Vabim vas, da si pogledate spletno stran EATA, kjer so odlično predstavljeni odbori EATA,
aktualni predsedniki in delegati. Na spletni strani so tudi objavljeni vsi roki izpitov in novosti.
V juliju 2022 bo objavljen nov priročnik za opravljanje izpitov (nekaj sprememb in
dopolnitev). Predlog ECC odbora, katerega članica sem kot delegatka v EATA je, da vse
države avtomatično dobijo sredstva za prevod dopolnitev ali prevoda priročnika. Glede
odobritve predloga, bomo obvestili v juliju 2022.
Zapisala: Ana Šušteršič

