POROČILO PREDSEDNICE O
DELU DRUŠTVA IN IO SLOVENTE v LETU 2021
Člani Izvršnega odbora: predsednica Maja Sedmak Cvelbar. podpredsednica Nataša Mohorč
Kejžar; Alesa Sicherl, Anna Zuykova, Judita Bagon.
Nadzorni odbor: Pika Bensa, Maja Koren Kocjančič, Ana Šušteršič
Častno razsodišče: Laura Ira Tratnik, Tina Bončina, Ines Paravan
Člani strokovnega odbora: Ivana Mandarić (predsednica), Barbara Repinc Zupančič, Ines
Paravan, Gregor Žvelc, Nevenka Nakrst, Aleksandra Meško.

Število članov društva v letih 2020 in 2021
V letu 2021 se je število članov društva povečalo za 15.
TA status
31.12.2020 31.12.2021
član brez naziva
1
1
član 101
33
43
specializant TA
30
31
CTA
7
10
PTSTA
7
7
STA
0
1
TSTA
2
2
SKUPAJ
80
95

Razlika
0
10
1
3
0
1
0
15

Aktivnosti v letu 2021:

Redno letno strokovno srečanje z mednarodno udeležbo
Izvedli smo 7. mednarodno srečanje 7. SLOVENTA Psihološki in socialni vidiki pandemije,
Odzivi in prilagoditvene sposobnosti posameznika in družbe, 5. in 6. februar 2021. Srečanje
je bilo zaradi epidemioloških razmer izvedeno online. Srečanja se je udeležilo 71
udeležencev. Na podlagi evalvacije udeležencev in mnenja organizacijskega odbora, lahko
trdimo, da je bilo srečanje uspešno.

Ta cafe
Pandemija je privedla do zmanjšanja medosebnih kontaktov ter povečala naše potrebe po
stiku s kolegi in po izmenjavi mnenj. Želeli smo ustvariti prostor, ki bo dostopen vsem, ki bo
spodbujal povezovanje, pogovore in razmišljanje o aktualnih temah.
V letu 2021 smo organizirali in izvedli pod vodstvom Ane Šušteršič tri Ta cafe-je:
Grounding tehnike (marec),
Delo s starejšimi (maj),
Dialog v družbi in sodelovanje (oktober).
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Webinarji v leti 2021
V letu 2021 smo nadaljevali z organizacijo online predavanja za člane in ne člane.
Starost, najvišja stopnja človekovega razvoja
Otto Gerdina nam je 8. aprila predaval o dobrem staranju oziroma konceptu
gerotranscendence.
Za terapevte uporabna spoznanja v luči LGBT+
Blažka Plahutnik Baloh je predavala na temo transpolnosti in uporabnih spoznanj za
terapevte. Predavanja se je udeležilo 48 udeležencev.
Posebnosti dela s kulturnimi razlikami,
Tanja Krist je 11. 11. 2021 predstavila delo s kulturnimi razlikami v terapevtskem prostoru.
Predavanja se je udeležilo 8 udeležencev.

Delavnica za člane:
V septembru smo organizirali Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji
Z Lidijo Vasiljević, delavnice se je udeležilo 19 udeležencev.
Članom Slovente smo želeli ponuditi delavnico po simbolni ceni, zaradi tega je društvo
prevzelo večji del stroškov pri organizaciji izobraževanja.

Aktivna participacija na Študijskih dnevih: Socialni vidiki pandemije
Trije naši člani so aktivno sodelovali na Študijski dnevih na temo Socialni vidiki pandemije.

Štipendija Eata
Ana Šušteršič, delegatka v Eati, je podprla članico pri pridobivanju Eatine štipendije.

V letu 2021 smo začeli s pripravami na 8. mednarodno srečanje Od nasilja k dostojanstvu,
ki je potekalo 4. in 5. februarja 2022
Zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev in predavateljev srečanja, smo se odločili, da
srečanje izvedemo online.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Izvršni odbor je pripravil pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki sledi smernicam GDPRja.

Podelitev Potrdil 2. stopnje izobraževanja iz TA
V oktobrskem terminu je komisija podelila 6 potrdil, v marcu pa 2 potrdili.

Organizacija CTA izpitov v Ljubljani 10. in 11. junija 2022
Barbara Repinc Zupančič vodi skupino prostovoljcev, ki organizira izpite CTA. Najprej smo
želeli orgnizirati izpite v decembru 2021, vendar zaradi epidemioloških razmer smo se
odločili, da izpite prestavimo na junij 2022. COC se je strinjal s spremembo termina.
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Izpite bomo organizirali v M hotelu. Na izpite se lahko prijavi do 15 kandidatov.
V nedeljo 12. junija bomo organizirali kreativno delavnico z Armelle Brunot na temo
proslavljanja. Delavnica bo namenjena predvsem kandidatom, izpraševalcem in
prostovoljcem, ki so sodelovali v pripravi izpitov.

Prevod nagrajenih člankov
Strokovni odbor je izbral tri članke, ki so prejeli Bernovo nagrado in v sodelovanju z izvršnim
odborom izbralo prevajalca člankov. Članki so se začeli prevajati konec leta 2021, v
naslednjem letu pa jih bo strokovni odbor pregledal in podal mnenja na prevode. Članki
bodo objavljeni v Kairosu, na Sloventini in Sintini spletni strani.
Prevod člankov je bil sofinanciram s strani Sinte in Eate.

Družbena aktivnost članic in članov društva Sloventa v letu 2021 (pripravila Aleša Sicherl)
1.
Članice in člani društva Sloventa sodelujejo v delovni skupini psihoterapevtov prostovoljcev
Država
Albanija
Irak
Iran
Kosovo
Rusija
Sirija
Ukrajina

Št. oseb
2 osebi
1 oseba
2 osebi
1 oseba
2 osebi
3 osebe
1 oseba

Št. srečanj
2
2
56
7
57
25
10

za begunce, ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.
Srečujejo se na rednih, mesečnih supervizijskih srečanjih. Supervizijo vodi Tomaž Flajs,
Geštalt terapevt.
Pregled opravljenih prostovoljskih ur, ki so jih opravili skupaj z ostalimi člani skupine:
Spoznanja in izkušnje dela z migranti delijo v “Novičniku”, Slovenske krovne zveze za
psihoterapijo.
2.
Članice in člani so kot prostovoljke in prostovoljci sodelovali v projektu RKS, “Učna pomoč in
podpora družini”, ter v projektu psihosocialne podpore, v času Covid epidemije.
3.
Članice društva sodelujejo v organizacijskem in programskem odboru SKZP, pri organizaciji in
izvedbi Študijskih dni, ter pri organizaciji spletnih seminarjev SKZP.

Maja Sedmak Cvelbar
Dne 29.3.2022
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