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Vsebina delavnice: 
 
Temelj dobrega psihoterapevtskega/svetovalnega odnosa je stik, ki ga vzpostavita 
terapevt/svetovalec in klient. Kadar je ta stik dober, terapija poteka bolj učinkovito in hitreje ter daje 
rezultate. Vzpostavljanje stika je v mnogih primerih zelo oteženo in zahtevno, saj je odvisno od 
temeljnih organskih mehanizmov regulacije, ki jo v odnos prinašata tako klient, kot 
terapevt/svetovalec.  
Eden bolje raziskanih mehanizmov vzpostavljanja stika in ohranjanja odnosov je mehanizem 
navezanosti, ki v nevroznanstvenih spoznanjih dobiva vedno širše razsežnosti.  
Na delavnici bomo raziskovali kaj je to stik, kako se sposobnost vzpostavljanja stika razvije, kaj 
prinaša v življenje posameznika in kako se gradijo odnosi varne navezanosti, ki so pogoj za globlje 
spremembe v procesu terapije/svetovanja. 
  
 
O izvajalki delavnice: 
 

Dr. Katarina Kompan Erzar je izredna profesorica za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki 
fakulteti Univerze v Ljubljani in predavateljica na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost in za 
psihologijo Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Na področju socialnega varstva je samostojna 
svetovalka, supervizorka z licenco ter predsednica Sekcije supervizorjev pri Socialni zbornici 
Slovenije. Je soustanoviteljica Študijsko raziskovalnega centra za družino in sodelavka programa 
“Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju”, ki ga študijskemu centru sofinancira 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Predava, vodi delavnice in izvaja supervizije in 
izobraževanja za različne socialno-varstvenih in izobraževalnih ustanovah. 
Raziskuje in objavlja s področja odnosov, dela z ljudmi, družine in navezanosti. S predstavitvami je 
aktivno sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah v New Orleansu, Montrealu, Glasgowu, 
Berlinu, Atenah, Baltimoru in Portorožu, Celovcu, Reki, Zagrebu, Tel Avivu in drugod. Ustanovila je 
Skupino za mlade mamice, ki jo s sodelavkami vodi od leta 2008. 

Zelo odmevne so tudi njene knjižne objave, v katerih je predstavila moderno vzajemno čustveno 
razumevanje odnosov in nevrobiološke vidike čustvovanja: Odkritje odnosa, Skrita moč družine, 
Ljubezen umije spomin, Med dvema ognjema in Teorija navezanosti ter Družina, vezi treh generacij. 



Komu je delavnica namenjena? 
 
Delavnica je namenjena psihologom, svetovalnim delavcem, socialnim delavcem, socialnim 
pedagogom, psihoterapevtom, študentom ter vsem, ki delajo v poklicih pomoči. 
 

Kdaj in kje? 
 
24. in 25. februar 2023, v prostorih ISHA Centra, Likozarjeva 3 (6. nadstropje), Ljubljana. 
 

Čas izvajanja delavnice: 
 
petek, 24. 2.                od 17. do 19. ure   
sobota, 25. 2.               od 9. do 13. ure (ura za kosilo okrog 13.00) 

    od 14.30. do 19. ure 
 

Prispevek: 
 
Prispevek za delavnico znaša 190,00 EUR.  
Člani Slovenskega društva za integrativno terapijo imajo 10 % popusta. 
 

Način in rok prijave: 
 
Število prijav je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav. Vaše mesto na delavnici bo rezervirano 
ob plačilu prispevka v višini 190,00 EUR. V primeru odjave manj kot štiri dni pred začetkom delavnice, 
prispevka ne bomo vračali.  
Po izvedenem seminarju vam bomo poslali račun. 
 
Prijavite se s spletno prijavnico. 
 
Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete na mobi št.: 031 658 242 ali pišete na e naslov: info@fpi-
akademija.com 
 
Prijave in plačilo prispevkov sprejemamo do  zapolnitve mest. 
 
EAG-FPI Podružnica Slovenija, Čufarjeva 5, 2000 MARIBOR,  
Transakcijski račun št: SI56 0451 5000 3403 462 
 

 
 
 
  

https://forms.gle/TsLAJEDUbvc6rxdE6

