Spoštovane kolegice in kolegi,
v veliko veselje mi je, da vas lahko znova povabim na naš osrednji skupni strokovni
dogodek, letos že

14. Študijske dneve
26. - 28. maja 2017 v Zrečah.
To je priložnost za naša medsebojna srečevanja, ki so temelj žitja in bitja naše organizacije. Znova imamo neprecenljivo priložnost za vzajemno bogatenje na osebni in
strokovni ravni in upam, da jo bomo dobro izkoristili.

Tema letošnjih Študijskih dni je

‘IZZIVI ZGODNJEGA ODRASLEGA OBDOBJA’
in v šali bi lahko dejal, da sovpada tudi s ‘starostnim obdobjem’ Slovenske krovne zveze
za psihoterapijo, ki vstopa v tretje desetletje svojega obstoja.
Vabim vas, da preberete, kako sta glede na aktualnost in kompleksnost teme oblikovala tematski okvir kolega dr. Tamara Trobentar in dr. Robert Masten. Do mene so prišli
glasovi, da ta tema ni tako zanimiva, saj da ni ozko psihoterapevtska. Moje izkušnje
iz neposrednega psihoterapevtskega dela, izkušnje iz vsakdanjega življenja in spremljanje dogajanja na širši družbeni ravni govorijo drugače. Prepričan sem, da prav ta
tema omogoča, da kot psihoterapevti še bolj osvestimo širše družbene dimenzije svojega dela in se poglobimo v vprašanje, kaj lahko prispevamo h globljemu razumevanju
in razreševanju težav, s katerimi se spopada družba fluidne modernosti, kot današnji
čas poimenujejo sociologi.
Zagotavljam vam, da bodo tudi letošnji Študijski dnevi zanimivi, pestri, navdihujoči
in strokovno bogati. Vsakdo bo lahko našel nekaj zase. Poleg plenarnih predavanj in
drugih dogodkov, ubranih na letošnjo temo, bodo tako kot vsako leto potekale tudi
delavnice, okrogle mize in predavanja, kjer bodo svoje delo, izkušnje in spoznanja
predstavljali psihoterapevti različnih psihoterapevtskih šol in področij strokovnega
dela. Zreče 2017 bodo tudi priložnost za sproščeno druženje in možnost odklopa iz
vsakodnevne rutine ter ‘polnjenje baterij’.
Vabim vas torej, da se ponovno srečamo in naredimo nov korak v osebnem in strokovnem razvoju, kot tudi v razvoju naše psihoterapevtske skupnosti kot celote.
Tomaž Flajs, predsednik SKZP

KRATKE PREDSTAVITVE PLENARNIH PREDAVATELJEV
Prof. dr (multi) Hilarion Petzold
je študiral psihologijo, filozofijo, medicino in ortodoksno rusko religijo v
Parizu, Düsseldorfu in Frankfurtu. Trenutno poučuje psihologijo in klinično gibalno terapijo na Fakulteti v Amsterdamu. Je gostujoči profesor na
Univerzi v Bernu, na oddelku za klinično psihologijo in predavatelj na
univerzitetnem Inštitutu za psihologijo v Moskvi. Od leta 2001 je znanstveni vodja podiplomskega študija klinične supervizije in coachinga na
Univerzi v Kremsu. Dolga leta je znanstveni direktor Evropske akademije
za psihosocialno zdravje in Fritz Perlsovega Inštituta, ki izvajata akreditirane programe izobraževanja s področja psihoterapije, tudi posebni izobraževalni program terapije otrok in mladostnikov. Ima 40 letne izkušnje
klienti v vseh življenjskih obdobjih. Je poznan kot utemeljitelj integrativne terapije in je avtor več
kot 1000 znanstvenih publikacij, vključno s 76 knjigami.

Prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
zaslužna profesorica, je klinična psihologinja in družinska terapevtka,
je vse svoje znanstveno, pedagoško in poklicno delo posvetila razvoju
znanosti in stroke socialnega dela. Znanstvena monografija Psihologija
družine (1998), je slovenski prispevek k utemeljitvi psihologije družine kot
nove psihološke discipline, znanstvena monografija Socialno delo z družino (2006, 2008) postavlja temelje za prakso podpore in pomoči družinam
v stroki socialnega dela. V zadnjih letih proučuje procese soustvarjanja
pomoči v odnosih, ki omogočajo človeku, da je ekspert iz izkušenj, ki dobi
podporo strokovnjaka, spoštljivega in odgovornega zaveznika. Koncepti
delovni odnos, izvirni delovni načrt pomoči in soustvarjanja rešitev, jezik
vnašajo novo paradigmo v procese podpore in pomoči, ki sežejo onkraj socialnega z družinami v
novo razumevanje pomoči sploh. Zadnja leta je angažirana v soustvarjanju sprememb v šoli, na
način, da bi šole omogočile vsakemu otroku uspešno učenje in osebnostno rast.

Prof. dr. Robert Masten
je izredni profesor klinične psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete UL, specialist psihološkega svetovanja, psihoterapevt integrativne terapije z diplomama Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in
EuroPsy (področje klinične in zdravstvene psihologije). S psihoterapijo in
psihološkim svetovanjem predvsem odraslih in mladostnikov se ukvarja v
okviru zasebne prakse, predhodno tudi v Slovenski vojski in v okviru Študentske psihološke svetovalnice. Raziskovalno se ukvarja z učinkovitostjo
psihoterapije, področjem rehabilitacije po ortopedskih operacijah, s področjem stresa, zasvojenostmi idr. Trenutno je član sekcije za področje psihoterapije in psihološkega svetovanja pri Društvu psihologov Slovenije
za podeljevanje specialistične diplome EuroPsy za področje psihoterapije (NAC-S) ter član Komisije
za etiko FF UL. Je tudi recenzent prispevkov pri različnih znanstvenih revijah in drugih publikacijah
ter član v uredniških odborih znanstvenih revij. Je mentor ali somentor približno stotim študentom pri različnih stopnjah diplom.

PROGRAM SREČANJA
Petek, 26.05.2017
08:30
10:00

10:00
10:30

Registracija
POZDRAVNI GOVOR
dr. Tamara Trobentar, predsednica Programskega odbora, Integrativna psihoterapevtka (IIPA, EAIP, EAP, SDP)
Tomaž Flajs, predsednik SKZP, Geštalt terapevt (ECP, dipl GPTI, cert. GATLA)

10:30

12:30

PLENARNO PREDAVANJE:
“POTI IN STRANPOTI MED MLADOSTNIŠTVOM IN ZGODNJO ODRASLOSTJO”

12:30
14:30
16:30
17:00

14:30
16:30
17:00
19:00

Kosilo
DELAVNICE
Odmor s kavo in čajem
PLENARNO PREDAVANJE: IZZIVI ZGODNJEGA ODRASLEGA OBDOBJA DANES:
SOUSTVARJANJE DRUŽINE, SOUSTVARJANJE DRUŽBE

izr. prof. dr. Robert Masten, integrativni terapevt (EAP, SDP)

prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Družinska terapevtka

19:00
21:00

21:00

Večerja
KULTURNI VEČER: “DA V BOLEČINI NE BOMO SAMI« - TEMATSKI POGOVORNI
VEČER O PSIHOTERAPIJI SKOZI OSEBNO PERSPEKTIVO
z Manco Košir, Gabi Čačinovič Vogrinčič in Tomažem Flajsom

22:00

Talent show

Sobota, 27.05.2017
7:00
7:45
09:00
10:30
11:00
13:00
15:00

7:45
9:00
10:30
11:00
13:00
15:00
17:00

MEDITACIJA ali JOGA
Zajtrk
PANEL: ETIKA V PSIHOTERAPIJI
Odmor s kavo in čajem
DELAVNICE
Kosilo
PLENARNO PREDAVANJE: ZGODNJA ODRASLOST – MLADI MOŠKI IN ŽENSKE pomembna naloga za sodobno, na vidik spola, pozorno psihoterapijo
prof. dr Hilarion Petzold, integrativni terapevt

17:00
17:30

17:30
19:30

21:00
22:00

22:00

Odmor s kavo in čajem
OKROGLA MIZA: ”IZZIVI ZGODNJEGA ODRASLEGA OBDOBJA”
Interdisciplinarni pogled na področje obravnave zgodnje odraslosti skozi širšo perspektivo
SLAVNOSTNA VEČERJA
DRUŽABNI VEČER

Nedelja, 28.05.2017
7:00
7:45
09:00
11:00
11:30

13:30

7:45
9:00
11:00
11:30
13:30

MEDITACIJA ali JOGA
Zajtrk
DELAVNICE
Odmor s kavo in čajem
PLENARNI ZAKLJUČEK: TRENUTNI POLOŽAJ PSIHOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI V
SLOVENSKEM PROSTORU
Interaktivni pogovor o prizadevanjih SKZP za normativno ureditev psihoterapije
ZAKLJUČEK

INFORMACIJE O SREČANJU
KOTIZACIJA

člani ***

nečlani

UDELEŽENCI

-tridnevna udeležba pred 15.05.
-tridnevna udeležba po 15.05.
-enodnevna udeležba

225,00 eur
255,00 eur
90,00 eur

245,00 eur
280,00 eur
100,00 eur

UPOKOJENCI

-tridnevna udeležba pred 15.05.
-tridnevna udeležba po 15.05.
-enodnevna udeležba

180,00 eur
225,00 eur
80,00 eur

200,00 eur
245,00 eur
90,00 eur

ŠTUDENTI*

-tridnevna udeležba pred 15.05.
-tridnevna udeležba po 15.05.
-enodnevna udeležba

150,00 eur
180,00 eur
70,00 eur

165,00 eur
200,00 eur
80,00 eur

SKUPINE **

-tridnevna udeležba pred 15.05.
-tridnevna udeležba po 15.05.
-enodnevna udeležba

180,00 eur
210,00 eur
80,00 eur

200,00 eur
230,00 eur
90,00 eur

-tridnevna udeležba pred 15.05.
-tridnevna udeležba po 15.05.
-enodnevna udeležba

160,00 eur
180,00 eur
70,00 eur

175,00 eur
200,00 eur
80,00 eur

( nad 10 udeležencev )

AKTIVNI
UDELEŽENCI
( nosilci delavnic )

*Skupina študentov nad 10 oseb ima 10,00 eur popusta na kotizacijo. Velja samo za prijave in plačila pred 15.05.2017. Obvezna skupinska prijava.
** Kotizacije pod vrstico Skupine nad 10 udeležencev veljajo izključno za udeležence (ne za upokojence, ne za študente in ne za aktivne
udeležence).
*** Člani društev v okviru SKZP.

PROGRAMSKI ODBOR:
dr. Tamara Trobentar, predsednica
Alenka Milič, David Srakar, mag. Julijana Florjančič-Kristan

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Manuela Mežič, predsednica
Damijana Pipan, Boris Bole

DODATNE INFORMACIJE:
E: info@skzp.org, tajnistvo@skzp.org
Manuela Mežič - 041 572443
Priporočamo, da novosti o študijskih dnevih še naprej spremljate na:
www.skzp.si in Facebook: SKZP

