
Slovenska krovna  
zveza za psihoterapijo

NACIONALNA ORGANIZACIJA - NAO
EVROPSKE ZVEZE ZA PSIHOTERAPIJO - EAP

Skrb zase  
v poklicih pomoči  
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Spoštovane kolegice in kolegi, 
letošnje Študijske dneve za psihoterapijo smo zaradi 
epidemiološke situacije spremenili v spletno obliko in 
premaknili njihovo izvedbo na jesen. Vendar glavni temi 
ostajata nespremenjeni, saj sta globoko relevantni za 
naše delo. 

Ena se nanaša na prizadevanja neštetih izkušenih 
psihoterapevtov iz različnih šol, ki se v okviru EAP že 
desetletja trudijo, da je psihoterapija strokovna in na 
znanstveno potrjenih spoznanjih temelječa dejavnost. 
In da si bo kot taka našla svoje samostojno mesto med 
poklici, kot jih pozna sodobna družba. Zato se bomo 
letos poklonili njihovemu in svojemu delu, s katerim se 
zavestno trudimo prispevati k realizaciji Strasbourške 
deklaracije (1990). 

Njenih pet členov in njihovo pomembno sporočilo, ki ga 
razvijamo že 30 let, se glasi: 
1. Psihoterapija je samostojna znanstvena discipli-

na, psihoterapevtsko delo predstavlja samostojen 
in svoboden poklic.

2. Psihoterapevtsko izobraževanje se opravlja na vi-
soki, kvalificirani in znanstveni ravni.

3. Raznovrstnost psihoterapevtskih metod je omogo-
čena in zajamčena.

4. Popolno psihoterapevtsko izobraževanje obsega 
teorijo, lastno izkušnjo in prakso pod supervizijo. 
O drugih psihoterapevtskih postopkih je treba os-
vojiti zadostna znanja.

5. Dostop do izobrazbe je mogoč prek različnih pre-
dizobrazb, zlasti prek humanističnih in socialnih 
znanosti.

Druga tema, enako pomembna za naše delo, pa je izra-
žena v naslovu letošnjih študijskih dni: Skrb zase v pok-
licih pomoči. Menimo, da se ji je treba temeljito posve-
titi, saj skrbi zase v slovenskem prostoru posvečamo 
premalo pozornosti. Poudarek je na skrbi za drugega, 
in če pomislimo na težo zgodovinskih dejavnikov, je to 
razumljivo – slovenski človek je pod bremeni tujih gos-
podarjev preživel le tako, da si je medsebojno pomagal. 
Tako se je skrb za drugega vtisnila globoko v kolektivno 
zavest kot nekaj plemenitega, skrb zase pa ima pridih 
sebičnosti. To seveda ne velja le za slovenski prostor in 
za tiste, ki se odločamo za poklice pomoči, temveč je 
ta fenomen veliko bolj razširjen. Kljub temu pa je dobro 
vedeti, da ga ohranjajo določene osebnostne karakte-
ristike, povezane z nezdravo empatijo, ki nas naredi v 
stresnih situacijah izredno ranljive. 

Zato ni čudno, da se tisti, ki delamo profesionalno v 
poklicih pomoči, po določenem obdobju lahko izčrpa-
mo ali celo izgorimo. To je klic na pomoč, ki ga ne sme-
mo spregledati, ampak se moramo temeljito posvetiti 
reevaluaciji svoje poklicne drže. Poiskati moramo svojo 
individualno pot, ki bo vključevala tako skrb zase kot 
tudi skrb za drugega. In na letošnjih Študijskih dnevih 
se bomo s skupnimi močmi – v obliki predavanj, delav-

nic in pogovorov  – posvetili ravno temu: iskanju bolj 
zdrave drže v našem profesionalnem delu in načinov, 
kako pomagati svojim klientom in pacientom, ki pride-
jo k nam po pomoč v stanjih izgorelosti. 

Ostanite zdravi in se vidimo na spletnih Študijskih dne-
vih za psihoterapijo! Dr. Romana Kress,  

univ. dipl. psih.,  
predsednica SKZP, 

psihoterapevtka (EUROTAS, EAP) 
in supervizorka 
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Skrb zase v poklicih pomoči  
- etic ̌na, strokovna in osebnostna dimenzija 

Številni ljudje, zaposleni v poklicih pomoči, kot so so-
cialni_e delavci_ke ali psihologi_nje, so že doživeli  
utrujenost zaradi sočutja, ki ga čutijo do svojih varo-
vancev_k (Norcross in Guy, 2007). Delo so si izbrali, da 
bi pomagali drugim in zanje skrbeli. Vendar pa je lahko 
skrbi za druge preveč in skrbi zase premalo, kar nas pri-
vede do utrujenosti iz sočutja ali izgorelosti.

Tudi psihoterapevti_ke težko usklajujemo skrb za druge 
s skrbjo zase. V različnih raziskavah so psihoterapev-
ti_ke poročali o zmerni do visoki stopnji izgorelosti (Si-
mionato in Simpson, 2018). Nižja starost, manj delov-
nih izkušenj in čezmerna vpletenost v težave klientov_k 
predstavljajo osebne dejavnike tveganja za doživljanje 
visokega stresa in izgorelost med psihoterapevti_kami.

Tako lahko domnevamo, da smo mnogi izmed nas že 
doživeli stanje utrujenosti in izgube zadovoljstva z de-
lom ali celo življenjem, pri katerem nas trpljenje klien-
tov_k obremenjuje in ne moremo več pokazati empatije, 
čeprav je bil ravno to včasih vir smisla v našem življe-
nju. Preveč smo izčrpani, da bi skrbeli za druge, vendar 
si ne dovolimo, da bi si oddahnili od dela. Pomanjkanje 
energije skušamo nadoknaditi s športom, pitjem veliko 
kave ali jemanjem zdravil. Nekateri hodijo po poti, ki 
vodi do izgorelosti, doživljajo tesnobo, pogosto zbole-

vajo, so razdražljivi in nenehno pod pritiskom, da opra-
vijo vse delo. In četudi to ni naš namen, lahko v takem 
stanju prestopimo meje profesionalnosti in prekršimo 
etična načela.

Podobno so Pope, Tabachnick in Keith-Spiegel (1987) 
ugotovili, da kar 59,6 % anketiranih strokovnjakov_inj 
za duševno zdravje opravlja delo, čeprav so se zave-
dali, da doživljajo duševno stisko in so neučinkoviti.  
Kar 85 % istih strokovnjakov_inj je ocenilo, da je takšno 
ravnanje neetično.

Vendar to ni le naša odgovornost in ni le naš značaj tis-
ti, ki nas sili v opisano vedenje.

Za mnoge od nas je naše delovno okolje postalo pre-
naporno zaradi zahtevanih dolgih ur dela brez daljšega 
odmora. Podpora kolegov_ic, ki smo jo nekoč imeli, se 
je marsikje spremenila v tekmovalnost med nami »Kdo 
dela več?«. V večini delovnih okolij v ospredju nista več 
kakovost in zadovoljstvo delavcev, temveč dobiček ali 
učinkovitost. Dodatno so delovno okolje spremenili 
tudi ukrepi za omejevanje širjenja virusa. 

Kako lahko torej dovolj dobro opravimo svoje delo in 
hkrati poskrbimo zase? Mislim, da je odgovor na to 

vprašanje za vsakega_o od nas drugačen. Po drugi stra-
ni pa obstajajo raziskave, ki ugotavljajo, da so nekate-
re strategije univerzalno učinkovite. Odgovor naj bi bil  
v prakticiranju sočutja do sebe, empatiji in v ustvarja-
nju občutka pripadnosti ljudem, ki nam lahko nudijo 
praktično in čustveno podporo, ko smo v stiski (Zessin, 
Dickhauser in Garbade, 2015; Li, Early, Mahrer, Klaris-
tenfeld in Gold, 2014; Neff in Germer, 2013; Neff, Rude 
in Kirkpatrick, 2007). 

Zanimivo je, da so to sposobnosti, ki nam omogočajo 
navezovanje stika s sabo in z drugimi. Torej bi odgo-
vor lahko bil v iskanju ravnovesja med skrbjo zase in 
skrbjo za druge. Učna terapija, intervizija in supervizija 
niso le zahteve za zapolnitev ur za strokovni razvoj. To 
so tudi ključne ure za izstop iz vloge »zdravilca« s po-
močjo izkušenih sodelavcev_k, ki nam lahko pomagajo 
uravnotežiti potrebo po skrbi za druge in zase.

Psihologi_nje na usposabljanju, ki izvajajo več skrbi 
zase, poročajo, da se počutijo manj v stiski in bolj zado-
voljni z življenjem (Colman, Echon, Lemay, McDonald, 
Smith, Spencer in Swift, 2016). Študenti_ke babištva, 
svetovanja in psihoterapije, ki poročajo o sočutju do 
sebe, poročajo o manj utrujenosti in izgorelosti; tisti, ki 
so do sebe manj sočutni in se obsojajo, pa, nasprotno, 

Dr. Ivana Kreft Hausmeister, 
spec. klin. psih.,

geštalt izkustvena psihoterapevt-
ka, predsednica Programskega 

odbora 17. Študijskih dnevov za 
psihoterapijo SKZP
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poročajo o več znakih izgorelosti, slabšem počutju in 
utrujenosti zaradi sočutja (Beaumont, Durkin, Hollins 
Martin in Carson, 2016).

Raziskave kažejo tudi, da lahko empatija prepreči izgo-
relost (Thirioux, Birault in Jaafari, 2016). Na prvi pogled 
se zdi to morda protislovno, saj lahko delo z ljudmi v 
stiski povzroči utrujenost zaradi sočutja. Toda sočutje 
ni enako empatiji. Empatija je sposobnost vživljanja v 
čustveno stanje drugih ljudi, vendar brez želje, da bi re-
šili njihove težave, tako kot je to značilno za sočutje. Pri 
svojem delu na področju paliativne oskrbe sem dožive-
la spremembo, potem ko sem lahko prakticirala empa-
tijo do otrok v zadnjih življenjskih obdobjih in njihovih 
družin. Na svoje presenečenje sem postala zaščitena 
pred občutkom stiske ali preobremenjenosti, ko sem se 
s pomočjo aktivnega poslušanja in brez potrebe po re-
ševanju tujih težav resnično povezala z drugo osebo v 
stiski. Moja izkušnja je, da se moramo najprej umakniti 
sami s seboj, nato pa se lahko povežemo z drugimi. 

Letos vam bomo Študijske dneve zaradi epidemiološke 
situacije prvič ponudili v spletni obliki. Pretehtali smo 
možnosti in se naposled odločili, da dogodka ne od-
povemo, saj menimo, da gre za temo, ki je v trenutnem 
času še kako aktualna. Zaposleni v poklicih pomoči 
potrebujemo znanje in veščine, da bomo v skrbi za dru-
gega znali ustrezno poskrbeti tudi zase. 

Vabljeni, da se nam pridružite. 
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Kratke predstavitve plenarnih predavateljic
Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman,
geštalt izkustvena psihoterapevtka

Je docentka na Oddelku za socialno pedagogiko na Pe-
dagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in geštalt izku-
stvena družinska terapevtka in psihoterapevtka (EAP, 
EAGT). Od leta 2013 do 2017 je bila direktorica Inštituta 
za družinsko terapijo, od 2017 dalje pa je članica stro-
kovnega odbora SLOGES – Slovenskega društva za ge-
štalt terapijo. 

Prof. dr. Snežana Milenković, 
integrativna art psihoterapevtka 

Je klinična psihologinja, psihoterapevtka in supervizor-
ka, doktorica medicine in redna profesorica psihologije 
na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univer-
ze v Novem Sadu. Svojo profesionalno pot je posvetila 
poučevanju, praktičnemu delu in raziskovanju psihote-
rapije. Napisala je čez 200 člankov o teoriji in psiho-
terapevtski praksi in je avtorica knjig Vrednosti savre-
mene psihoterapije, Psihoterapija i duhovnost, Duša 
misli u slikama – Integrativna art psihoterapija. Trenu-
tno pripravlja Knjigo o tišini – Fenomenologija tišine. 
Veliko se ukvarja s preventivo na področju duševnega 
zdravja ter promocijo pozitivne psihologije in psihote-
rapije, ki prispeva k zdravju, rasti in razvoju osebnosti. 
Kot integrativna art psihoterapevtka povezuje različne 
psihoterapevtske šole, smeri, metode in tehnike: psi-
hoanalitične, eksistencialno-fenomenološke, transak-
cijsko analitične, geštaltistične, kognitivno-vedenjske, 
sistemsko družinske, telesne in kreativno umetniške.

Je ena od ustanoviteljic in častna predsednica Zveze 
društev psihoterapevtov Jugoslavije (Srbije), ustanovi-
teljica in predsednica srbskega društva za integrativno 
art psihoterapijo, članica EAP ter številnih drugih stro-
kovnih organizacij s področja psihoterapije.
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Kratke 
predstavitve  
plenarnih 
predavateljic

Dr. Maša Žvelc,  
integrativna psihoterapevtka 

Je doktorica psihologije, integrativna psihoterapevt-
ka, supervizorka in učiteljica psihoterapije. Je sousta- 
noviteljica Inštituta za integrativno psihoterapijo in sve-
tovanje, Ljubljana, kjer vodi izobraževanja iz integrativ-
ne psihoterapije in supervizije ter ima supervizijsko in 
psihoterapevtsko prakso. Poučuje tudi na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani ter na različnih psihoterapevtskih 
centrih v tujini. Je sourednica knjige Psihoterapija, v so-
avtorstvu pa zdaj zaključuje knjigo o integrativni psiho-
terapiji. V doktorski nalogi je preučevala supervizijski 
proces.

Prof. dr. Una McCluskey, 
psihoanalitična psihoterapevtka

Je častna raziskovalka na Univerzi v Yorku in psihoanalitič-
na psihoterapevtka (UKCP). Znana je po obsežnih raziska-
vah na področju empatičnega uglaševanja v psihoterapiji 
odraslih, kjer je uvedla koncept, po katerem že sama »po-
nudba za zdravljenje« vzbudi dinamiko navezanosti tako 
pri klientu kot pri terapevtu. Ta koncept je del novonastale-
ga terapevtskega modela, imenovanega »raziskovalna psi-
hoterapija s popravljenim ciljem« (Exploratory Goal-Cor-
rected Psychotherapy ali EGCP). Objavila je številne članke 
s področja partnerske, družinske in skupinske psihotera-
pije in je skupaj z Dorothy Heard in Brain Lake soavtorica 
knjig To be Met as a Person: The Dynamics of Attachment 
in Therapeutic Encounters ter Attachment Therapy for Ado-
lescents and Adults: Theory and Practice Post Bowlby. Obe 
sta izšli pri založbi Karnac Books. Skupaj z Nicolo Neath 
pa sta napisali To be Met as a Person at Work, the effect 
of early attachment experiences on work relationships ter 
Transference & Countertransference from an Attachment 
Perspective: A Guide for Professional Caregivers (obe izšli 
leta 2019).

Dr. McCluskeyjeva redno nastopa na številnih mednaro-
dnih konferencah pa tudi na Ameriški konferenci za sku-
pinsko psihoterapijo. V Yorku deluje tudi kot svetovalka 
socialnim delavcem in rejnikom. 

Za svoj prispevek na področju psihoterapije je bila nagra-
jena z nagrado VIDA, ki jo podeljuje Group Psychotherapy 
Association iz južne Kalifornije. 



Sobota, 7. 11. 2020

9.00–11.00 Plenarno predavanje:
Vloga supervizije in terapije  
v poklicih pomoči
Dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih.,  
integrativna psihoterapevtka  
in supervizorka
Vključuje predavanje, 15 minut odmora,  
izkustven del in vprašanja udeležencev.

11.00–11.30 Odmor 

11.30–13.30 Plenarno predavanje:
What kind of support do professional  
caregivers need so that they can work  
competently, efficiently, with less stress 
and live a creative interest-sharing life  
with their peers?
Prof. dr. Una McCluskey, psihoanalitična 
psihoterapevtka
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku 
brez prevoda.
Vključuje predavanje, 15 minut odmora,  
izkustven del in vprašanja udeležencev.

13.30–15.30 Odmor

15.30–16.00 30. obletnica Strasbourške deklaracije
Dr. Romana Kress, predsednica SKZP  
in transpersonalna psihoterapevtka
Tomaž Flajs, podpredsednik SKZP  
in geštalt psihoterapevt

16.30–18.00 Delavnice

Petek, 6. 11. 2020

9.00–9.30 Pozdravni govor
Dr. Romana Kress, predsednica SKZP,  
transpersonalna psihoterapevtka
Dr. Ivana Kreft Hausmeister, 
predsednica Programskega odbora,  
geštalt izkustvena psihoterapevtka

9.30–11.30 Plenarno predavanje:
Vodič za psihoterapevte: izzivi poklica
Prof. dr. Snežana Milenković, 
klinična psihologinja in integrativna  
art psihoterapevtka 
Predavanje bo potekalo v srbskem jeziku  
brez prevoda.  
Vključuje predavanje, 15 minut odmora,  
izkustven del in vprašanja udeležencev.

11.30–13.30 Odmor

13.30–15.30 Plenarno predavanje:
Na presečišču med etičnimi kodeksi,  
osebno naravnanostjo in sistemskimi pogoji  
pri skrbi zase v poklicih pomoči
Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman,  
geštalt izkustvena psihoterapevtka
Vključuje predavanje, 15 minut odmora,  
izkustven del in vprašanja udeležencev.

15.30–16.00 Odmor

16.00–17.30 Delavnice

Program srečanja
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Kotizacija in prijava

Člani* Nečlani

Udeleženci

- dvodnevna udeležba do 26. 10. 160 € 190 € 

- dvodnevna udeležba po 26. 10. 170 € 200 € 

- enodnevna udeležba do 26. 10. 85 € 100 €

- enodnevna udeležba po 26. 10. 95 € 110 €

Upokojenci,  
študenti,
aktivni udeleženci
 

- dvodnevna udeležba do 26. 10. 120 € 140 € 

- dvodnevna udeležba po 26. 10. 130 € 150 €

- enodnevna udeležba do 26. 10. 65 € 75 €

- enodnevna udeležba po 26. 10. 75 € 85 €

Kotizacijo je mogoče poravnati na račun:

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo 
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor 
TRR št.: SI56 0451 5000 0611 026; Nova KBM, d. d.

Vse udeležence prosimo, da izpolnite prijavnico, ki jo 
najdete na naši spletni strani www.skzp.si. Pošljete jo 
lahko po e-pošti na info@skzp.org ali po pošti na na-
slov SKZP, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor. Prosimo, 
da ob prijavnici pošljete potrdilo o plačilu kotizacije 
in potrdilo o članstvu, študenti pa za izkazovanje sta-
tusa še potrdilo šole, katere študent ste. Na Študij-
ske dneve se lahko prijavite tudi s spletno prijavnico:  
www.skzp.si/studijski-dnevi-2020/prijavnica/.

* Člani društev v okviru SKZP (https://www.skzp.si/clani-skzp/). 
** Nižja kotizacija velja za prijave in plačila do vključno 26. 10. 2020.

Programski odbor:
dr. Ivana Kreft Hausmeister, predsednica
Melita Košak, Ursula Obreza, Aleša Sicherl, Ksenija Širnik  

Organizacijski odbor:
Manuela Mežič, predsednica
Boris Bole, Damijana Pipan, Ksenija Zor

Dodatne informacije
E-naslov: info@skzp.org
Tel. št.: 041/572-443, Manuela Mežič

Priporočamo, da novosti o Študijskih dnevih še naprej spremljate na  
www.skzp.si in www.facebook.com/SKZP.ORG/
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