
IZGUBE uzaveščanje,
	 	 	 	 raziskovanje	v	malih	in	v	veliki	skupini
   
  LOSSES becoming aware,
      exploration in small and large groups
   

Slovensko društvo za skupinsko analizo
organizira 13. mednarodno delavnico skupinske analitične psihoterapije 

27. - 29. maj 2022  ∣  Ustvarjalni center KRUŠČE Sl
ik
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V imenu organizacijskega odbora vas vabimo, da se udeležite 
13. Mednarodne delavnice skupinske analitske psihoterapije. 
Upamo, da bo delavnica uspešna in bo služila svojemu namenu prispevati k razvoju skupinskega analitičnega znanja in 
kulture. V skupnem prizadevanju raziskovanja IZGUB bomo imeli priložnost tako za osebno kot strokovno rast in razvoj.
Letos pripravljamo tri predavanja, izkustveno veliko in male skupine, kulturni program in skupino sanj (“social dreaming”)... 
Veselimo se srečanja z vami v Kruščah.

Jezika delavnice bosta slovenščina in angleščina. Za prevod bo poskrbljeno.

Predčasna prijava (do 15.4.2022)

Polna kotizacija
Člani SDSA
Študenti psihoterapije
Študenti in upokojenci

udeležba na spletu

250 €
200 €
150 €
100 €

20 €*

Običajna prijava (po 15.4.2022)

300 €
250 €
175 €
125 €

30 €*

Kotizacija vključuje večerjo prvi dan srečanja ter kavo in prigrizke.
V Ustvarjalnem centru Krušče pripravljajo ponudbo za nastanitev in hrano. Lokacija je nekoliko drugačna kot smo jih bili navajeni 
do sedaj, zato tudi organizacija in rezervacija nastanitve ne bo običajna. Več o Ustvarjalnem centru Krušče v povezavi. 
V Ustvarjalem centru Krušče je na voljo omejeno število prenočišč. Na voljo so tudi prenočišča v okolici centra. Za obroke, ki niso 
vključeni v kotizacijo bo poskrbljeno. 
Vse dodatne informacije vam bomo posredovali v ob registraciji na info@sdsa.si

KOTIZACIJA IN REGISTRACIJA

prenočišča Krušče (2 nočitvi z vključenim zajtrkom)
prenočišča v okolici centra
obroki, ki niso vključeni v kotizacijo (kosilo v petek in soboto ter večerja v soboto)

od 40 € do 130 €
po ceniku ponudnikov
20 €

* udeležba zgolj na predavanjih, mala skupina na spletu bo organizirana v kolikor se bo prijavilo vsaj 5 udeležencev za spletno izvedbo

https://krusce.si/


petek  27. maj
09.00 - 10.00
09.15 - 09.45
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
 13.00 - 14.15

14.15 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 17.00
16.05 - 16.50
 17.00 - 17.45
18.00 - 19.30
20.00

registracija
skupina vodij malih skupin
otvoritev in dobrodošlica
male skupine
kosilo
predavanje in diskusija
 Peter Praper “Navezanost in separacija kot sistem integriranega nasprotja”
 moderira Jožica Petek
odmor
male skupine
odmor za kavo 
skupina vodij malih skupin
študentska sekcija
velika skupina
svečana večerja, podelitev listin in glasbeni program

sobota 28. maj
07.30 - 08.30

09.00 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.00

12.00 - 13.00
 13.00 - 14.15

14.15 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 17.00
16.05 - 16.50
 17.00 - 17.45
18.00 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 

skupina sanj

male skupine
odmor
predavanje in diskusija
 Primož Repar “Izguba družabnosti”
 moderira Matjaž Lunaček
kosilo
predavanje in diskusija
 Maja Perec “Epidemija izgub”
 moderira Breda Leban
odmor
male skupine
odmor za kavo 
skupina vodij malih skupin
študentska sekcija
velika skupina
večerja
kulturni večer - plesni preformance in pogovor z avtorjem
 Magi Serra “La mesura del detall”
 moderira Dušanka Kosmač

PROGRAM



nedelja  29. maj
07.30 - 08.30

09.00 - 10.30
10.30 - 11.15
10.35 - 11.05
11.15 - 12.45
 12.45

skupina sanj

male skupine
odmor za kavo
skupina vodij malih skupin
velika skupina
zaključek in popotnica

Delavnico organizira SDSA Slovensko društvo za skupinsko analizo 

Za dodatna vprašanja nam pišite na info@sdsa.si 
Se vidimo kmalu!

za registracijo nam pišite na info@sdsa.si ali obiščite www.sdsa.si

Peter Praper
je doktor psiholoških znanosti, specialist klinične psihologije, supervizor, skupinski analitik in terapevt za osebno izkušnjo ter 
redni profesor za klinično psihologijo. Poleg obširnega znastvenega in strokovnega dela je tudi avtor dveh preglednih monografij 
s področja skupinske psihoterapije.
Primož Repar
je pesnik, pisatelj, filozof, prevajalec, esejist, urednik, založnik in organizator mednarodnih kulturnih in znanstvenih ter 
strokovnih dogodkov, delavnic, festivalov, konferenc, simpozijev, šol in različnih znanstvenih in strokovnih raziskav ter drugih 
pobud doma in po svetu. 
Maja Perec
je doktorica medicine, specialistka psihiatrije in skupinska analitičarka. 
Magi Serra
je plesni ustvarjalec, interpret in izvajalec. Njegovo delo se vrti okoli konceptov, kot so krhkost, detajl, podpora, tveganje in 
katarza, v iskanju giba o partnerstvu, ritmu in tradiciji. Je vsestranski plesalec, ki šteje med bolj aktivne na katalonski sceni. 
Njegove predstave so bile nagrajene z različnimi nagradami ter gostujejo po Španiji, Evropi in tudi zunaj Evrope.

http://sdsa.si

