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UVODNIK
Sto let nazaj je bila večina zemljanov zelo revnih; mnogo držav pa se je
pripravljalo na vojne. Napredek od takrat je neverjeten; toliko svobode, znanja, možnosti, zdravja in varnosti ni bilo na svetu še nikoli.
Ta novi svet pa je postal tudi zelo zapleten. Zahtevnost vlog, kot biti starš,
partner ali sodelavec, je silno narasla. Naša usposobljenost za te kompleksne odnose je nizka. V Sloveniji se slaba polovica parov razveže in če k temu
še dodamo druge težave v partnerskih in starševskih odnosih, kot so odvisnosti, psihične, fizične in spolne zlorabe, fobije in depresija, težave v šoli,
motnje hranjenja, zlorabe drog, lahko ugotovimo, da vse to ogroža stabilen
nadaljnji razvoj družbe.
Relacijska zakonska družinska terapija je inovativen odgovor na nove
izzive. Dr. Christian Gostečnik je med študijem in klinično prakso v ZDA razvil
model relacijske družinske terapije (glej poglavje Predstavitev relacijske
družinske terapije). S sodelavci je ustanovil program na Univerzi v Ljubljani,
kjer že vrsto let zaključi podiplomski študij po 30 slušateljev letno.
Generacije izšolanih specialistov, magistrov in doktorjev zakonske in
družinske terapije smo ustanovile Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije - ZDT.SI, ki je izdajatelj te knjižice. Delujemo v 24 terapevtskih
enotah po celi Sloveniji, kjer redno sodeluje več kot 70 članov, od tega večina redno zaposlenih. Predstavljamo uspešen primer programa Univerze, ki
je na podlagi prenosa znanja v prakso dosegel zgledno geografsko razširjenost in samozaposlitev. V knjižici boste lahko prebrali več o usposabljanju, načinu dela, naših terapevtskih centrih, raziskavah in referencah.
Dragi bralci, zelo verjetno poznate koga, ki se počuti nemočnega, izčrpanega
ali obupanega, ko ga življenje sili v pretirano delo, skrb, konflikte, hladne in
napete odnose s partnerjem ali z otroki. V takih situacijah je že veliko
družinam, parom in posameznikom pomagal terapevtski ciklus 12 tedenskih srečanj z usposobljenim zakonskim in družinskim terapevtom. Brez
učenja, pač pa z veliko mero pristnega razumevanja in človeške občutljivosti.
Da je življenje spet dobilo barve in odnosi zadovoljstvo.
Mogoče ste na položaju, da kot vodja, župan, predstojnik, ravnatelj, direktor,
svetovalec lahko načrtujete in odločate, kako pomagati družinam in
posameznikom v stiski, da prebrodijo krizo in postanejo bolj zadovoljni,
učinkoviti in samostojni. Pričujoča knjižica vam predstavlja morda najboljšo
možnost, na koga se obrniti.
Vabimo vas, da v knjižici bolje spoznate naš študij, delo, združenje, terapevte
in terapevtske centre. Če boste navezali stike z nami, vam bomo z veseljem
pomagali z dodatnimi informacijami.

dr. Peter Metlikovič

Drago Jerebic, spec. ZDT
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Predstavitev Združenja zakonskih
in družinskih terapevtov Slovenije - ZDT.SI
Namen:
ZDT.SI je samostojno strokovno združenje zakonskih in družinskih terapevtov,
ki delajo po relacijskem družinskem modelu terapije z namenom povezovanja in medsebojne profesionalne podpore, izobraževanja, zagotavljanja
kakovosti izvajanja zakonske in družinske terapije, razvoja stroke, urejanja zakonskih podlag za delo zakonskih in družinskih terapevtov, uveljavitve zakonske in družinske terapije ter zagotavljanja dostopnosti storitev zakonske
in družinske terapije uporabnikom.
Cilji ZDT.SI:
- povezovati in profesionalno podpirati specialiste, magistre in doktorje
znanosti, ki so zaključili podiplomski študij Zakonske in družinske terapije
na Univerzi v Ljubljani in delajo po modelu relacijske družinske terapije
- spodbujati medsebojno sodelovanje članstva, izmenjavo dobrih praks in
rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela ter permanentno izobraževanje
članov in druge zainteresirane javnosti na področju zakonske in družinske
terapije
- prispevati k napredku, razvoju in ugledu stroke na področju zakonske in
družinske terapije
- razvijati kakovost strokovnega dela zakonskih in družinskih terapevtov in
zagotavljati etičnost njihovega delovanja
- sodelovati pri oblikovanju zakonodaje s področja zakonske in družinske
terapije ter psihoterapije
- prizadevati si za prepoznavnost in uveljavitev zakonske in družinske terapije
v Sloveniji in tujini
- omogočati dostop do storitev zakonske in družinske terapije najširšemu
krogu zainteresiranih uporabnikov
- humanitarna dejavnost, predvsem pomoč družinam v stiski
Dejavnosti in naloge ZDT.SI so:
- vzpostavljanje mreže zakonskih in družinskih terapevtov na območju Republike Slovenije
- organiziranje učinkovitih oblik komunikacije med člani ZDT.SI
- pomoč članom pri urejanju poklicnega statusa (licenc, diplom, potrdil ...)
na področju zakonske in družinske terapije
- pomoč pri pravni zaščiti zakonskih in družinskih terapevtov
- podpora pri pridobivanju finančnih sredstev za delo zakonskih in družinskih
terapevtov in delovanje centrov s področja zakonske in družinske terapije
- pomoč pri organizaciji in izvajanju stažiranja in supervizije za zakonske in
družinske terapevte
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- spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela članov
- spremljanje kakovosti strokovnega dela zakonskih in družinskih terapevtov
in centrov
- skrb za spoštovanje etičnega kodeksa
- sprejemanje in obravnavanje pritožb klientov
- obveščanje javnosti o možnostih, dosežkih in razsežnostih polja zakonske in
družinske terapije
- predstavljanje in zastopanje poklica zakonskega in družinskega terapevta
- zastopanje interesov zakonskih in družinskih terapevtov v postopkih sprejemanja zakonskih podlag v zvezi z njihovim položajem in delovanjem ter pri
urejanju statusa poklica zakonskega in družinskega terapevta v Sloveniji
- zagotavljanje dostopa do informacij o storitvah in izvajalcih zakonske in
družinske terapije v Sloveniji
- humanitarna dejavnost, predvsem pomoč družinam v stiski
- organiziranje kongresov, simpozijev, seminarjev, delavnic, strokovnih
ekskurzij in drugih izobraževanj za člane ZDT.SI in za drugo zainteresirano
javnost
- izvajanje publicistične dejavnosti
- organiziranje javnih predstavitev, tribun in drugih oblik sodelovanja z
javnostjo
ZDT.SI ima naslednje organe:
- skupščino
- izvršilni odbor
- strokovni svet
- nadzorni odbor
- častno razsodišče
Dosedanje aktivnosti:
Organizirali smo več študijskih dnevov; sodelovali pri organizaciji svetovnega
kongresa International Family Therapy Assocation v Portorožu marca 2009;
se srečali na prireditvah in skupščinah združenja; vodimo redno koordinacijo
terapevtskih centrov; januarja 2010 smo v Bohinju organizirali kongres "Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju". Podelili smo nazive v
združenju, ki odražajo količino in nivo terapevtske prakse ter referenc članov
in so primerljivi z nazivi v drugih državah z razvito zakonsko in družinsko terapijo in psihoterapijo. Člani in centri pri izvajanju svojih dejavnostih sodelujejo z ministrstvi, občinami, centri za socialno delo, sodišči, zdravstvenimi domovi, psihiatri; organizirajo skupine, delavnice in predavanja ter so pogosto
navzoči v medijih.
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Kongres: Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju
Bohinj, januar 2010 (100 udeležencev)

Plenarni del

Prispevki po sekcijah

Druženje med odmori
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Volilna skupščina

Podelitev licenc

Študijski dan: Prihodnost našega poklica
Ljubljana, oktober 2009 (70 udeležencev)

Kongres: International Family Therapy Assocation
Portorož, marec 2009

Ustanovna skupščina
Kamnik, december 2007

Nagovor varuhinje človekovih pravic
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PREDSTAVITEV RELACIJSKE
DRUŽINSKE TERAPIJE
Teoretične predpostavke in terapevtske intervencije
v relacijski družinski terapiji
Relacijska družinska terapija, ki jo tu predstavljamo, temelji na premisi, da
ponavljajoči se vzorci odnosov v človeškem doživljanju, kot so doživetja iz
zgodnje mladosti in zlasti temeljni afekti, ki se pri tem ustvarjajo, izhajajo iz
temeljne potrebe po ohranitvi, kontinuiteti, povezanosti, pripadnosti osebnemu svetu odnosov, saj le-ti predstavljajo varnost in domačnost, pa čeprav so
velikokrat zelo boleči in travmatični. Kot trdi avtor te terapije, gre pri tem za
primarne konstitutivne afektivne odnose, iz katerih je sestavljena psihična
struktura posameznika, partnerjev in družine, ter jih zato vedno znova iščejo
in na novo ustvarjajo. Ti afektivni odnosi in mentalne vsebine, ki so z njimi
povezane, se ohranjajo na osnovnih relacijskih mehanizmih projekcijske-introjekcijske identifikacije ter kompulzivnega ponavljanja, ki strukturirata in
sta obenem konstitutivna elementa ter ohranjevalna mehanizma človeške
psihične strukture.
Relacijska družinska terapija in praksa
Relacijska družinska terapija razume posameznika kot del sistema, kot del
večje celote, ki je afektivno regulirana od sistemskih, interpersonalnih in intrapsihičnih dinamik. Tu sta zato mehanizma projekcijske-introjekcijske identifikacije in kompulzivnega ponavljanja bistvena za razumevanje vseh nivojev
posameznikove psihične strukture. Zato tudi terapevt najprej usmeri svoje
strategije in intervencije na sistemski nivo in šele, ko tu ne uspe, ko uvidi, da
je temeljni afekt in afektivni psihični konstrukt usidran globlje, potem počasi,
taktno in z veliko mero empatije kot neke vrste "psihični arheolog" počasi
prodira globlje v interpersonalni in nazadnje intrapsihični nivo posameznika,
partnerjev in celotne družine.
Regulacija afekta je eden najbolj bistvenih komponent relacijske družinske
terapije. Lahko bi rekli, kot smo že predpostavili, da je posameznik reguliran
s štirih strani: s strani jaza, strani relacijskega polja, strani afekta, ki nastaja
v psihičnem prostoru med jazom in objektom, ter s strani sistemskega,
družinskega sistema, afektov, ki prevevajo in ustvarjajo vzdušja v družini, vse
skupaj pa tvori sistemsko celovitost. V relacijski družinski terapiji se osredotočamo na vse štiri dimenzije, in sicer na kreacijo in vzdrževanje relativno stabilnega koherentnega čuta jaza in kontinuitete ter potek percepcije in afekta
ter ustvarjanje in vzdrževanje trajne povezanosti z drugimi, tako v dejanskem
interpersonalnem, sistemskem kakor tudi v notranjepsihičnem svetu. Vse te
dinamike ustvarjajo sistemsko ravnovesje, se medsebojno pogojujejo in vzajemno vplivajo druga na drugo. Dialektika med definicijo jaza in povezanostjo z drugimi ter s celotnim sistemom je kompleksna in večkrat izjemno kompleksna. Skoraj bi lahko rekli, da ena ali druga dimenzija izmenično dobivata
prednost. Regulacija sebe in regulacija polja ter regulacija afekta in sistema
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so procesi, ki včasih krepijo drug drugega in so včasih v nasprotju drug z
drugim ter tako lahko kreirajo zelo močne konflikte. Intrapsihična kot tudi interpersonalna in sistemska komponenta se stalno prepletajo, vsaka s svojimi procesi, mehanizmi in najrazličnejšimi vidiki.
Podsistemi in hierarhija sta dva koncepta, ki jih relacijska družinska terapija
upošteva pri svojem umeščanju tako teorij kot tudi prakse vseh treh omenjenih relacijskih modelov. Vsaka izmed teh teorij se na svoj način osredotoča
na čisto določen podsistem, pri tem pa vedno upošteva hierarhično ureditev
posameznikove psihične strukture, ki je vedno sistemsko, interpersonalno in
intrapsihično skonstruirana in organizirana. Zato tudi terapevt išče temeljni
afekt in afektivni psihični konstrukt postopoma na vseh treh nivojih. In če se
tu najprej gre na notranjepsihčne strukture, potem na osnovi interpersonalne
psihoanalize relacijska družinska terapija v sistemu predvsem raziskuje
temeljne afekte, afektivni regulacijski sistem in kako se le-ta prenaša na
posameznike in na njihove medsebojne interakcije. Skuša razgraditi
projekcijsko-introjekcijski obrambni mehanizem, ki vzdržuje afektivni psihični
konstrukt neprodirnih blokad, le-ti konstruirajo nefunkcionalnost in vzdržujejo patologijo posameznika, partnerjev in celotnega sistema odnosov. Vse to
je mogoče opaziti že na sistemski ravni, zato bo terapevt vedno skušal razrešiti te afektivne vsebine, kot smo predpostavili, najprej na sistemski ravni. Pri
tem bo tudi zelo pozoren na odzive ostalih podsistemov v hierarhiji sistema,
saj mu bodo dinamike, ki se pojavljajo v teh podsistemih, vedno znova lahko
npr. ogledalo, kaj se dogaja v starševskem podsistemu.
Intrapsihični sistem sestavljajo vsi trije relacijski modeli (interpersonalna psihoanaliza, objekt-relacijska teorija, psihologija jaza) in v vseh treh veljajo sistemske zakonitosti. Podsistema jaza in objekta, ki ju povezuje afekt, predstavljata intrapsihično sistemsko celovitost. Razmejitve in hierarhičnost so
tudi tu izredno pomembne, saj omogočajo osnovo ali zasnovo za vsako
nadaljnjo graditev intimnih odnosov. V tem intrapsihičnem svetu se namreč
ustvarjajo najgloblji nezavedni odnosi med jazom in objektom ter njuno afektivno povezavo, in sicer na temelju odnosov v interpersonalnem svetu in na
osnovi družinskih odnosov, v katere je posameznik vpleten, ter povratno vplivajo na oba nivoja doživljanja in čutenja. Tako morata biti jaz in objekt v sistemsko intrapsihičnem ravnovesju. Če eden ali drugi prevladuje, ali pa če oba
preplavi afekt, govorimo o notranjepsihičnem sistemskem neravnovesju.
Podobno lahko govorimo o sistemski intrapsihični difuziji, če hierarhija in
razmejitve niso več natančno začrtane, tedaj namreč pride do izkrivljenega
dojemanja sebe in drugih. Zato mora terapevt relacijske družinske terapije
tem dinamikam posvetiti še posebno pozornost.
Ta intrapsihična relacijska struktura pa vedno znova vpliva na interpersonalno konfiguracijo oziroma ima na interpersonalnem nivoju izredno vplivno
mesto, saj se te notranjepsihične strukture dojemanja in čutenja vedno znova obnavljajo oziroma projicirajo v interpersonalno področje in še nadalje v
doživljanje celotnega sistema odnosov v družini. Vsi trije sistemi so v
nenehnem dinamičnem gibanju in vzajemnem vplivanju drug na drugega,
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obenem pa v vsakem izmed njih tudi velja sistemska vzajemna vzročnost, in
sicer vsak izmed elementov vsakega sistema vpliva na druge in drugi vplivajo
nanj tako na intrapsihični, interpersonalni kot na sistemski ravni; obenem pa
so vsi trije sistemi kot celote medsebojno povezani in vzajemno odvisni drug
od drugega.
Relacijska družinska terapija tako predstavlja sintezo med relacijskimi teorijami, ki vključujejo integracijo z interpersonalno psihoanalizo, objektrelacijsko teorijo ter temeljnimi smermi v psihologiji jaza, s sistemsko teorijo.
Avtorji teh modelov snujejo svoje premise na osnovnem dejstvu, da je vzpostavljanje in ohranjevanje človeških relacij osnovni zrelostni proces v
človeškem doživljanju, blokade oziroma afektivni psihični konstrukti pa v tem
procesu zavirajo zdrav razvoj. Tudi relacijska družinska terapija predpostavlja
motnje v zgodnjih odnosih s starši kot tiste, ki sicer resno vplivajo na vse kasnejše relacije, vendar ne v smislu zamrznjenih infantilnih potreb v določenem
razdobju, ampak kot tiste, ki oblikujejo kompleksni proces nastajanja afektivnega psihičnega konstrukta, na osnovi katerega potem otrok dojema interpersonalni svet. Na podlagi tega afektivnega psihičnega konstrukta nato
posameznik kasneje v življenju vedno znova poustvarja te stare sistemsko
relacijske modele, ki bistveno vplivajo tudi na afektivni regulacijski sistem.
Terapevt mora te dinamike najprej raziskati, in to s posebnim občutkom do
posameznikov in sistema, kot celote ter nato ustrezno ukrepati.
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Organizacija in potek izobraževanja relacijske
družinske terapije v Sloveniji
Izobraževanje na Univerzi v Ljubljani
Izobraževanje iz relacijske družinske terapije poteka v obliki podiplomskega
izobraževanja na Univerzi v Ljubljani (Teološka fakulteta). Programi so potrjeni pri Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije in dajejo javnoveljavne
izobrazbe oz. javne listine (32. člen Zakona o visokem šolstvu).
Pred bolonjsko prenovo so se izvajali naslednji izobraževalni programi na
Univerzi v Ljubljani: specialistični program Zakonska in družinska terapija (2
leti, pridobljen naziv "specialist/ka zakonske in družinske terapije"), magistrski program Zakonska in družinska terapija (2 leti + magistrska naloga,
pridobljen naziv "magister/magistrica zakonske in družinske terapije") in
doktorski program s področja Zakonske in družinske terapije (2 leti, pridobljen naziv "doktor/doktorica znanosti s področja zakonske in družinske
terapije"). Po bolonjski prenovi se za relacijsko družinsko terapijo izobražuje
znotraj magistrskega programa Zakonske in družinske študije (smer Zakonska in družinska terapija, 2 leti, pridobljen naziv "magister/magistrica zakonskih in družinskih študij"), programa izpopolnjevanja Zakonska in družinska
terapija (2 leti, pridobitev javne listine) in doktorskega programa s področja
zakonske in družinske terapije (3 leta, pridobljen naziv "doktor/doktorica
znanosti").
Praktični del izobraževanja
V okviru izobraževanja je vključen tudi praktični del - stažiranje, ki traja najmanj dve leti po izobraževanju na Univerzi v Ljubljani in se opravlja po ustreznih ustanovah (centrih), kjer izvajajo relacijsko družinsko terapijo. Po
opravljenem praktičnem usposabljanju v obliki direktnih kontaktov s klienti
pod redno supervizijo, opravljeni osebni izkušnji in že zaključenem študiju na
Univerzi se lahko zaprosi za imenovanje v naziv zakonski in družinski terapevt.
To imenovanje je podlaga za naslednja imenovanja v supervizorja, učitelja in
terapevta z osebno izkušnjo. Več o teh kriterijih lahko najdete na spletni strani
www.zdt.si.
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CENTER ZA ZAKONSKO IN
DRUŽINSKO TERAPIJO STIK
sedež: Ulica bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana
prostori: Galerija Kapitelj, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
prostori: Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
tel.: 01/430-46-14, 031/702-938
www.stik.si

Odgovorna oseba:
Barbara Kreš, spec. ZDT
Dejavnosti:
Glavna dejavnost centra je psihoterapevtska pomoč posameznikom, parom
in družinam v stiski ter pri izboljšanju samopodobe; pomoč staršem pri vzgojnih in drugih težavah otrok; pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami in
pomoč ljudem, ki imajo težave na delovnem mestu. Nudimo tudi
izobraževalne programe in delavnice za različne ciljne skupine (šole za starše,
delavnice za posameznike, pare in družine, za starše otrok s posebnimi potrebami ipd.).
Naše storitve opravljajo strokovno usposobljeni terapevti s specializacijo iz
zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani oziroma v zaključnih letnikih doktorskega študija zakonske in družinske terapije. Vsi terapevti imajo
raznovrstne in večletne izkušnje s področja družinske in zakonske terapije ter
se ves čas dodatno usposabljajo. Pomemben del naše dejavnosti je tudi
raziskovanje terapevtskega procesa in medsebojnih odnosov, z namenom
ovrednotenja lastnega dela, izpopolnjevanja le-tega ter razvijanja novih terapevtskih pristopov. Zaposlujemo tri terapevte, pri izvajanju terapij ter pri izobraževalnih programih pa kot zunanji sodelavci sodelujejo še trije terapevti.
Delujemo na dveh lokacijah, v Ljubljani in Novem mestu, naše storitve pa sofinancirajo MDDSZ, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Ljubljana in
donatorji.

ZDT.SI
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DRUŽINSKI INŠTITUT
Prešernova 7, 1000 Ljubljana
tel.: 01/425-33-33
www.druzinski-institut.si

Odgovorna oseba:
Miha Ruparčič, direktor; Carmen Breznikar Ruparčič, strokovna vodja
Dejavnosti:
- terapevtsko spremljanje za posameznike, pare in družine
- supervizija
Najpogosteje spremljamo ljudi v procesih žalovanja ob razhodih, smrti ali
samomoru bližnje osebe, smrti otroka, že tudi v času nosečnosti; ob soočanju s posledicami fizičnega, čustvenega, spolnega nasilja, zanemarjenosti in
zasvojenosti; ob soočanju z osamljenostjo, boleznijo, težavami parov z
zanositvijo, nesrečami; ob odločanju za skupno življenje in zvestobo; v partnerskih konfliktih; v stiskah staršev ob vzgoji otrok; ob preprečevanju vseh
vrst nasilja.
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FRANČIŠKANSKI DRUŽINSKI INŠTITUT
Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana
tel.: 01/200-67-60, 01/200-67-66
fdi@siol.net

Odgovorna oseba:
prof. dr. Christian Gostečnik, ofm
Dejavnosti:
- individualne, zakonske in družinske terapije
- terapevtska skupina za spolno zlorabljene
- skupina za samopomoč razporočenim
- skupina za zakonce v krizi
- skupina priprave na zakon
- skupina aktivno starševstvo
- skupina za mlade mamice
- izobraževanje za zakonske in družinske terapevte po relacijskem družinskem
modelu
- raziskovanje na področju družine in partnerstva ter družinske in zakonske
terapije
- supervizije
- izvajanje predavanj
Frančiškanski družinski inštitut je zasebni zavod za terapevtsko pomoč zakoncem in družinam v stiski ter za izobraževanje terapevtov za pomoč družini
in zakoncem. Deluje na socialnovarstvenem področju, na področju
izobraževanja, znanosti in raziskovanja. Na inštitutu poteka klinično delo po
relacijskem družinskem modelu terapije, ki temelji na globinskem preoblikovanju medgeneracijskih čustvenih vzorcev v intimnih odnosih. Inštitut je član
Evropskega združenja za družinsko terapijo (European Family Therapy Association, EFTA), Zbornice inštitutov za izobraževanje terapevtov (Training Institute Chamber, TIC) in Socialne zbornice Slovenije.
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KATJUŠA JAKŠIČ, S.P.
Šmartinska cesta 106, Ljubljana
tel.: 040/579-334
katjusajaksic@gmail.com

Odgovorna oseba:
Katjuša Jakšič, spec. ZDT
Dejavnosti:
- izvajanje individualnih, partnerskih in družinskih terapij
Terapija je namenjena posameznikom, parom in družinam, in sicer:
- vsem, ki imajo težave v zakonu oziroma v partnerskem odnosu, kot so:
nezvestoba, odtujenost, prepiri ...
- vsem, ki imajo težave pri starševstvu, kot so: postavljanje meja otroku,
odnosi med sorojenci, agresiven otrok oz. mladostnik, mladostnikovo
srečanje z drogo ...
- vsem, ki so se srečali s težavami, kot so: ločitev, nasilje, alkoholizem, smrt v
družini, čustvena zloraba, spolna zloraba, depresija …
- posameznikom, ki želijo izboljšati svojo samopodobo in odnose z drugimi
osebami ter s tem izboljšati kvaliteto svojega življenja
- posameznikom, ki so se znašli v čustveni stiski in ne vedo, kako naprej
Katjuša Jakšič je specialistka zakonske in družinske terapije in deluje
samostojno v okviru svojega s.p. Njeno terapevtsko delo temelji na
relacijskem družinskem modelu, ki ga je razvil dr. Christian Gostečnik. Pomoč
nudi posameznikom, parom in družinam, ki se znajdejo v stiski. Terapija poteka po uvodnem razgovoru s terapevtom, in sicer enkrat tedensko po eno uro.
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POLONA OZBIČ S.P.
prostori: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
tel.: 040/580-730
polona.ozbic@gmail.com

Odgovorna oseba:
Polona Ozbič, mag. ZDT
Dejavnosti:
- terapije s posamezniki, pari in družinami po relacijskem družinskem modelu
- znanstveno-raziskovalno delo: terapija s filmom, neizžalovane izgube, žalovanje moških (PK Ljubljana - Center za mentalno zdravje)
- izdaja knjige o neizžalovanih izgubah v družinskem sistemu v letu 2010
- terapija s filmom - skupinski program za mladostnike in odrasle, kjer
udeleženci v skupini razvijajo primerne spoprijemalne strategije pri soočanju s stresom, ko na osnovi svoje ideje napišejo scenarij in posnamejo vizualni izdelek (program realiziran v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike
in starše, Gotska 18, Ljubljana)
Mag. Polona Ozbič vodi terapije s posamezniki, pari in družinami. Osredotoča
se predvsem na doživljanje pomembnih življenjskih sprememb: različne
izgube, smrt, odhod od doma, prazno gnezdo, menjava službe/šole, selitev,
odraščanje (oblikovanje identitete in samopodobe). S področja neizžalovanih izgub in procesa žalovanja načrtuje izdajo svoje prve znanstveno
-raziskovalne knjige v letu 2010. Sodeluje pri znanstvenih raziskavah. Leto
dni je bila koordinatorka in svetovalka Psihološke svetovalnice na Delo.si.
Permanentno se izobražuje s področja komunikacijskih veščin (podiplomski
študij Lingvistike govora in teorije družbenega komuniciranja). Vzporedno je
študirala filmsko in televizijsko režijo na AGRFT v Ljubljani in razvila program
terapije s filmom za mladostnike in odrasle. Razvija scenarije, režira, fotografira, snema in montira avdio-vizualne prispevke.
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© Carvic, Kotnikova 5, Ljubljana
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PSIHOTERAPIJE SiMBALEIN
EDIN DURAKOVIĆ S.P.
sedež: Ljubljanska c.15, 1293 Šmarje-Sap
prostori: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
tel.: 030/689-656
info@studio-simbalein.si
www.studio-simbalein.si

Odgovorna oseba:
Edin Duraković, doktorski kandidat ZDT
Psihoterapije Simbalein so studio zakonske in družinske terapije (relacijski
družinski model). Terapevt izvaja tudi skupinske terapije, svetuje osebam in
poslovnim subjektom na področju delovnih odnosov in človeških virov. Organizira in izvaja izobraževanja za pare, zakonce, družine ter strokovne delavce
s področja sociale, šolstva, zdravstva in gospodarstva. Terapevtske dejavnosti se izvajajo pod strokovno supervizijo in v skladu z etičnim kodeksom
zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

18

Predstavitev centrov - Ljubljana

ZDT.SI

DARJA JUSTINEK, S.P.
prostori: Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana
Tel.: 041 364668
e-mail: djustinek@gmail.com

Odgovorna oseba:
Darja Justinek, mag. ZDT
Dejavnosti:
- izvajanje individualnih, zakonskih in družinskih terapij
- izobraževanje in delavnice za zaročence
- izobraževanje in delavnice za delovne organizacije s področja komunikacije
- kadrovski inženiring
Terapija je namenjena posameznikom, parom in družinam za reševanje različnih življenjskih težav:
- težave v zakonu in v partnerskem odnosu, kot so na primer: nerazumevanje,
odtujitev, nezvestoba, konflikti, ločitev, osamljenost, težave v spolnosti in
težave v komunikaciji
- težave otrok in staršev v družini, kot na primer: nerazumevanje, težave s
šolo, vzgojni problemi, komunikacijski problemi v družini, težave pri medsebojnih odnosih otrok in staršev ipd.
- težave pri sprejemanju sebe in drugih, kot na primer: občutek manjvrednosti, občutek osamljenosti, težave v komunikaciji z drugimi, strah pred odnosi,
zlorabe, tesnoba, težave z odvisnostjo ipd.
Mag. Darja Justinek izvaja terapije po relacijskem družinskem modelu. Dolgoletno prakso na področju svetovanja je izpopolnila s teoretičnim strokovnim znanjem iz relacijske zakonske družinske terapije. Redno izvaja treninge
komunikacijskih veščin in predavanja za zaročence. Terapevtska dejavnost
pa je namenjena osebam, ki želiji izboljšati svoje zakonsko, partnersko in individualno življenje.

ZDT.SI
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SAŠA POLJAK, S.P.
Nazorjeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v prostorih FDI)
www.druzinskaterapija.si
info@druzinskaterapija.si

Odgovorna oseba:
Saša Poljak, spec. ZDT
Dejavnosti:
- individualna terapija
- zakonska terapija
- družinska terapija
- enkratni posvetovalni razgovori
Saša Poljak je zaključila specialistični študij Zakonske in družinske terapije v
študijskem letu 2005/2006 in je trenutno doktorska kandidatka na Teološki
fakulteti v Ljubljani.
Terapevtske izkušnje je pridobivala preko: desetmesečnega stažiranja na
Frančiškanskem družinskem inštitutu, vodenja terapevtskih treningov v
okviru podiplomskega programa Zakonske in družinske terapije pri predmetih
teorije družine in družinske študije ter družinski sistem in terapija I in II z dr.
Gostečnikom in dr. Repičevo, triletnega terapevtskega dela pod stalnim supervizorstvom, šestletne zaposlitve na osnovni šoli in vrtcu kot svetovalna
delavka in vodja oddelka podaljšanega bivanja.
Saša Poljak aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah s prispevki s področja relacijske družinske terapije.
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SOČUTJE, ZAKONSKE IN DRUŽINSKE TERAPIJE,
TANJA REPIČ S.P.
Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
tanja.repic1@guest.arnes.si, tanjarepic@gmail.com
www.socutje.si

Odgovorna oseba:
doc. dr. Tanja Repič
Dejavnosti:
- individualne terapije
- zakonske ali partnerske terapije
- družinske terapije
- enkratni pogovor
- skupinske terapije za žrtve spolnih zlorab
Doc. dr. Tanja Repič je zakonska in družinska terapevtka ter predavateljica na
Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in Mariboru. Doktorirala je na temo
spolnih zlorab, kot docentka pa je znanstveno in pedagoško aktivna na področjih družinske psihologije, terapevtskih treningov, zlorab, raznih oblik
zasvojenosti in drugih specifičnih problemov v družini.
Sicer pa je tudi avtorica knjige Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje.
Terapije so namenjene posameznikom, parom in družinam, ki trpijo zaradi
spolnih, fizičnih ali čustvenih zlorab, ločitve, nezvestobe, odtujenosti v partnerskem odnosu, težav v spolnosti, raznih zasvojenosti (z alkoholom, drogami, odnosi, spolnostjo), motenj hranjenja (anoreksija, bulimija), depresije,
pogostih občutkov tesnobe, strahu, krivde, manjvrednosti, psihosomatskih
težav, težav pri vzgajanju otrok v različnih obdobjih, neizžalovane smrti
ljubljene osebe ...

ZDT.SI
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SVETOVALNICA FUŽINE (CENTER ZA SOCIALNO
DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE)
Preglov trg 15, Ljubljana
tel.: 01/5206-442, 040/666-320
fax: 01/5206-445
www.csd-ljmostepolje.si/svetovalnica

Odgovorna oseba:
Direktor CSD: Marjan Vončina
Dejavnosti:
- informiranje
- psihosocialna pomoč
- psihološko svetovanje
- terapija s pari, posamezniki in družinami
Svetovalnica Fužine deluje kot preventivni skupnostni program v okviru CSD
Ljubljana Moste-Polje od leta 1990 in je sofinancirana preko MDDSZ in MOL.
V okviru SF že tretje leto izvajamo terapije po relacijskem družinskem modelu
s posamezniki, pari in družinami: ena redno zaposlena univ. dipl. psihologinja in specialistka zakonske in družinske terapije ter kot stažisti in prostovoljci
devet specialistov in magistrov zakonske in družinske terapije.
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SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE,
JANA LAVTIŽAR S.P.
Terapije in delavnice potekajo na OŠ Zadobrova
Zadobrovška 35, 1260 Ljubljana Polje
tel.: 040/523-787
jana.c.lavtizar@gmail.com
www.jana-lavtizar.com

Odgovorna oseba:
Jana Lavtižar, spec. ZDT
Dejavnosti:
- terapije s posamezniki, pari in družinami po modelu zakonske
in družinske terapije
- delavnice
- terapevtske skupine
- predavanja
Pri svojem delu se najpogosteje ukvarjam s problemi samopodobe in predelovanjem razveze, tako s posamezniki kakor na svojih delavnicah Samopodoba - kako se želim počutiti v svojem telesu in Razveza - nov začetek. Letos dodajam temu novo aktualno temo za ženske v klimakteriju: Izzivi petdesetih moj čas je prišel. Vodi me spoštljivo zaupanje v človekove ustvarjalne in
samozdravilne sposobnosti. Rdeča nit mojega dela je predelovanje izkušenj,
ki jih prinese vsaka življenjska prelomnica, in njihovo integriranje v polnejše
življenje.

ZDT.SI
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ZAVOD NAMEN
sedež: Erjavčeva 25, 1000 Ljubljana
prostori: Trdinova 7, 1000 Ljubljana
tel.: 040 762 566
zavod.namen@gmail.com
www.zavod-namen.si

Odgovorna oseba:
Mateja Bedenk Košir, spec. ZDT, Polona Kersnik, spec. ZDT
Dejavnosti:
Nudimo strokovno psihoterapevtsko pomoč družinam, parom in posameznikom, ki doživljajo stisko, ali pa si želijo globlje spoznati samega sebe.
Psihoterapevtska pomoč je namenjana reševanju različnih življenjskih težav:
- pomoč posameznikom, ki se srečujejo s težavami, kot npr.: nerazrešeni
odnosi s starši, občutek manjvrednosti, težave pri zaključku študija, težave
v medosebnih odnosih, doživljanje tesnobe, različne oblike zasvojenosti,
stigmatizacija socialno neenakih, zlorabe … (individualna terapija)
- pomoč parom s težavami v partnerskem odnosu, kot npr.: strah pred odnosom, nezvestoba, nerazumevanje, odtujenost, nasilje, ločitev, konflikti,
težave v komunikaciji (partnerska terapija), kot tudi tistim, ki imajo težave z
osamljenostjo in partnerskega odnosa še nimajo
- pomoč za družinske stiske in težave, kot npr.: starševska vloga in vzgoja
otrok, težave otroka v šoli, odnos med otrokom in starši, družinske zamere,
ločitev od starša, agresivno vedenje otroka ... (družinska terapija)
Izvajamo strokovna predavanja ali delavnice za starše, dijake, študente,
učitelje, vzgojitelje in druge ciljne skupine v zdravstvu. Terapevti so izkušeni in
strokovno usposobljeni po modelu relacijske družinske terapije. Terapevtsko
delo izvajamo v slovenskem, angleškem, srbskem in hrvaškem jeziku.
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CENTER ZA DRUŽINSKO TERAPIJO KAMNIK
sedež: Toma Brejca 4, 1241 Kamnik,
prostori: Glavni trg 25, 1240 Kamnik
tel.: 040/188-047
www.druzinska-terapija.si
info@druzinska-terapija.si, cdt.kamnik@gmail.com

Odgovorna oseba:
poslovodni direktor: Matjaž Humar, inž.
strokovna direktorica: Nataša Bider Humar, prof. fil. in um. zg., spec. ZDT
Dejavnosti:
- individualna, zakonska in družinska terapija
- skupina za ženske
- skupina za mlade
- predavanja in delavnice za zakonce in starše
- izobraževanja in delavnice za delovne organizacije javnega in zasebnega
sektorja na temo učinkovitosti dela z uporabniki/strankami
- izvajanje supervizije za strokovne delavce in organizacije
- omogočanje stažiranja zakonskim in družinskim terapevtom
Dejavnosti Centra se odvijajo v prostorih prenovljene gotske vile v središču
starega mestnega jedra. Na terapevte se obračajo ljudje v različnih življenjskih situacijah, npr.: nezvestoba in odtujenost med zakonci, težavni otroci in
mladostniki, preokupiranost s službenimi obveznostmi, osamljenost, doživljanje stalne kritike in poniževanja, nezaupanje vase, stiska staršev ob
novorojenčku, otroku in mladostniku, alkoholizem v družini, kronični konflikti
in nasilje v družini. Poleg terapevtskega dela izvajajo delavnice in predavanja
za zakonce in starše po vsej Sloveniji ter imajo bogate izkušnje z izobraževanji zaposlenih na področju odnosov. Terapevti se stalno strokovno izpopolnjujejo in s svojimi prispevki udeležujejo slovenskih ter mednarodnih
izobraževanj in kongresov.

ZDT.SI
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INŠTITUT KROG TERAPEVTSKI CENTER
Kališka ulica 19, 4000 Kranj
tel.: 04/23-66-088 (odzivnik), fax: 04/23-32-182,
info@zdi-krog.si
www.zdi-krog.si

Odgovorna oseba:
Janja Frelih Gorjanc, univ. dipl. psihologinja, spec. ZDT
Dejavnosti:
- individualna terapevtska obravnava za posameznike, pare, družine in otroke
- terapevtsko svetovanje za posameznike, pare, družine in otroke
- skupinska terapevtska obravnava
- delavnice
- predavanja ter predavanja z delavnicami
- individualna in skupinska supervizija
- raziskovanje
- informiranje in izobraževanje
Največ našega časa namenimo individualni obravnavi vsakodnevnih življenjskih stisk, v katerih se v določenem trenutku znajde prav vsaka družina, par,
posameznik ali otrok. Sodelavke in sodelavci specialisti/magistranti zakonske in družinske terapije nudimo strokovno podporo v obliki enkratnih razgovorov, svetovanja in pa poglobljenih obravnav. Ker verjamemo, da je
družina ključ za zdrave, srečne in ustvarjalne odnose in življenje, veliko dela
posvečamo partnerstvu, starševstvu in drugim odnosom (delavnice in predavanja). Redno objavljamo tudi v raznih strokovnih revijah in drugih publikacijah ter radijskih oddajah. Smo redni gostje in aktivni sodelavci na posvetih,
izobraževanjih in okroglih mizah, ki jih pripravljajo različne vladne in nevladne
organizacije. Del naše dejavnosti zajema tudi izvajanje supervizije. Naše delo
ne bi bilo mogoče, če nas ne bi podpirali Mestna občina Kranj, MDDSZ ter
številni prostovoljci, ki verjamejo v to, kar delamo.
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PTICA - ZAVOD, KRANJ
Ješetova 25, 4000 Kranj
tel.: 041/787-436, 04/23-12-555
www.ptica.si
Odgovorna oseba:
dr. Peter Metlikovič
Dejavnosti:
- podjetniško svetovanje
- coaching
- zakonska in družinska terapija
Zavod Ptica je bil ustanovljen leta 2006 z namenom pomagati podjetjem,
timom, družinam in posameznikom pri njihovem razvoju in rasti. Dr. Melikovič
je bil pred ustanovitvijo zavoda 7 let evropski direktor razvoja in raziskav v
multinacionalki Goodyear EPE. Doktoriral je v Ameriki iz področja strojništva,
trenutno je doktorski kandidat na študiju zakonske in družinske terapije. Pri
svojem delu v podjetjih kombinira "trda" znanja in veščine s področja
izboljšav sistemov, razvoja izdelkov in projektnega vodenja z "mehkimi"
veščinami sodelovanja v timu in razvoja posameznikov. Pri terapevtskem delu
ima največ izkušenj z depresijo in zakonskimi konflikti.

ZDT.SI

Predstavitev centrov - Gorenjska

27

ZAKONSKI IN DRUŽINSKI INŠTITUT BOHINJ,
MATEJA CVETEK S.P.
sedež: Ukanc 77, 4265 Bohinjsko jezero
prostori: Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
mateja.cvetek@siol.net
Odgovorna oseba:
- Mateja Cvetek, univ. dipl. psihologinja, spec. ZDT
- dr. Robert Cvetek, univ. dipl. psiholog, spec. ZDT
Dejavnosti:
- individualna/zakonska/družinska terapija
- izobraževalna dejavnost na področju zakona in družine, razvojne psihologije otrok, mladostnikov in odraslih, intervencij za delo z otroki s posebnimi
potrebami, posledic in terapije travme ter znanstvenega raziskovanja
- raziskovanje na področju zakona in družine ter zakonske in družinske
terapije
- supervizija zakonske in družinske terapije
- strokovno svetovanje na področju socialnega varstva ter vzgoje in
izobraževanja
Inštitut deluje na področjih zakonske in družinske terapije, psihološkega svetovanja, izobraževanja, supervizije in raziskovanja. Osrednji namen inštituta
je razvijanje kakovosti individualnega, zakonskega in družinskega življenja.
V dejavnosti inštituta se lahko vključijo posamezniki, pari, družine, skupine in
organizacije. Inštitut vodita zakonca dr. Robert Cvetek in Mateja Cvetek, oba
univerzitetna diplomirana psihologa ter specialista zakonske in družinske terapije.
Dejavnosti inštituta so namenjene ljudem, ki želijo izboljšati svoje individualno, zakonsko in/ali družinsko življenje; ljudem, ki se izobražujejo za delo na
področju zakona in družine; strokovnjakom, ki delajo z ljudmi; organizacijam,
ki želijo izboljšati svojo socialno in profesionalno klimo.
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DRUŽINSKI CENTER SVETA GORA
Sveta Gora 6, p.p. 30, 5250 Solkan
tel.: 040/351-236
druzinski.center@svetagora.si
www.domus-gratiae.si

Odgovorna oseba:
mag. Mateja Kraševec, dipl. soc. pedag., spec. ZDT
Dejavnosti:
- strokovna terapevtska pomoč za posameznike, pare in družine
- tedensko dežurstvo na telefonu za naročanje ali strokovno svetovanje
- večeri za starše (ciklus predavanj s problematiko vzgoje)
- večeri za zakonce (ciklus predavanj z vsebinami zakonskega/partnerskega
odnosa)
- posamezna strokovna predavanja, ki se tičejo problematike družine,
odnosov, področja čustvovanja, zlorab, vzgoje, zasvojenosti …
- terapevtska skupina za ločene/razporočene
- vikendi za zakonce
- supervizija po modelu RDT
- v pripravi: terapevtske skupine z različnimi temami (zlorabe, nasilje, žalovanje …)
Družinski center Sveta Gora je enota zavoda DOMUS GRATIAE. Ustanovljen je
bil leta 2007 z namenom nuditi strokovno terapevtsko pomoč po modelu
relacijske družinske terapije. V centru delujemo trije terapevti:
- Mateja Perše Juretič, dipl. soc. del., spec. ZDT
- Marjan Čuk, dipl. teolog, spec. ZDT, vpisan na magistrski študij ZDT
- mag. Mateja Kraševec, dipl. soc. pedag., spec. ZDT
Zavod je odprt tudi za sodelovanje z že obstoječimi institucijami na tem področju in ostalimi socialno varstvenimi organizacijami, ki delujejo v tem
lokalnem okolju. Povezujemo se tudi z vzgojno-izobraževalnim sistemom in z
zdravstvenimi domovi. Program je regijsko podprt s strani občin kakor tudi s
strani MDDSZ.
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TERAPEVTSKI INŠTITUT - ODNOS
Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola
tel.: 031/371-143
www.odnos.org

Odgovorna oseba:
Nada Mirnik, spec. ZDT, doktorska kandidatka, kandidatka za licenco
Dejavnosti:
- zakonska in družinska terapija za posameznike, pare in družine v krizi
- terapevtska skupina Odrasli otroci alkoholikov
- skupina za pare
- svetovalnica za starše
- šola za starše
- delavnice za otroke in mladostnike
- delavnice za zmanjšanje stresa
- predavanja za izboljšanje kvalitete medosebnih odnosov
V Terapevtskem inštitutu – Odnos, izvajajo terapevtske programe strokovno
usposobljeni terapevti, ki so zaključili podiplomski študij iz Zakonske in
družinske terapije. Ostale programe izvajajo laični sodelavci (učitelji, svetovalci).
Pri terapevtskemu delu uporabljamo model relacijske družinske terapije in
imago terapije. Programi so delno sofinancirani s strani Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, občin Izola, Koper, Piran, delno so samoplačniški. Pri delu sodelujemo z nekaterimi: šolami, CSD-ji, zdravstvenimi ustanovami in nevladnimi organizacijami na področju Obale.
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INŠTITUT ZA ZAKONSKO IN DRUŽINSKO TERAPIJO
LOGOS VITAE / INŠTITUT LOGOS VITAE
sedež: Cesta 4. maja 7, 1380 Cerknica
prostori: Cesta 4. maja 51, 1380 Cerknica
tel.: 040/212-208, 040/212-209

Odgovorna oseba:
Patricia Verbič, Maja Fabjan, spec. ZDT
Dejavnosti:
- izvajanje terapij
- izobraževanja in predavanja
- delavnice za mladostnike in odrasle
- svetovanja po telefonu
- sodelovanje z OŠ Rakek, OŠ Cerknica in OŠ Stari trg
Inštitut se nahaja na lokaciji Cesta 4. maja 51 v Cerknici v tretjem nadstropju.
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ZAKONSKI IN DRUŽINSKI INŠTITUT NOVO MESTO
enota Novo mesto: Ulica talcev 2, 8000 Novo mesto
enota Krško: Trg Matija Gubca 3, 8270 Krško
tel.: 031/489-309, 07/332-11-33
info@zdi-nm.si
www.zdi-nm.si
Odgovorna oseba:
Matjaž Kramar
Dejavnosti:
- individualna, partnerska in družinska terapija
- terapevtska skupina za ženske
- terapevtska skupina za ločene
- svetovanje in informiranje
- delavnice in skupine za osebnostno rast in krepitev partnerskih odnosov
- obvezne izbirne vsebine za srednješolce
- predavanja
- šola za starše
- supervizija
- strokovno sodelovanje z ostalimi institucijami na področju socialnega varstva, zdravstva, šolstva, sodstva …
Zakonski in družinski inštitut Novo mesto je bil ustanovljen leta 2005. Je zasebni zavod, katerega glavno poslanstvo je izvajanje terapevtske pomoči in
drugih preventivnih dejavnosti, kot so delavnice, šole za starše, predavanja
za različne ciljne skupine. Naši sodelavci že od začetka sodelujejo tudi kot
moderatorji foruma Partnerska in družinska posvetovalnica na med.over.net,
kot gostje radijskih oddaj in pisci člankov s področja medosebnih odnosov in
terapije, s prispevki pa sodelujejo tudi na strokovnih srečanjih. Vključujemo
se tudi v raziskovalno delo s področja zakonske in družinske terapije in medosebnih odnosov.
Naše programe podpirajo MDDSZ, MŠŠ in številne občine s področja Dolenjske, Posavja in Bele krajine ter nekatera podjetja.

32

Predstavitev centrov - Posavje

ZDT.SI

DRUŽINSKI INŠTITUT ZAUPANJE
sedež: Naselje heroja Maroka 20, 8290 Sevnica
prostori: Trg svobode 11, 8290 Sevnica
tel.: 07/81-41-056, 041/77-22-45
www.zaupanje.net, info@zaupanje.net

Odgovorna oseba:
- Damijan Ganc, doktorski kandidat, direktor
- mag. Mojca Pompe, spec. ZDT, strokovni vodja
Dejavnosti:
- individualne, zakonske/partnerske in družinske terapije
- večeri za starše
- večeri za zakonce in predzakonce ter partnerske delavnice
- terapevtske skupine za ženske in moške in druge ciljne skupine (spolno
zlorabljeni, razporočeni, svojci samomorilcev …)
- predavanja in delavnice za šole, vrtce, domove za ostarele in druge ciljne
skupine
- programi za starejše
- raziskovalna dejavnost
Družinski inštitut Zaupanje ima svoj sedež v Sevnici in nudi terapevtsko pomoč družinam, parom in posameznikom v stiski; poleg individualne terapevtske obravnave pa nudimo tudi pomoč v obliki različnih terapevtskih
skupin. Terapevtsko delo temelji na relacijski družinski teoriji, katere cilj je
globinsko preoblikovanje notranjih čustvenih in miselnih vzorcev medsebojnih odnosov. Poleg terapevtskega dela nudimo tudi izvajanje raznih delavnic
in predavanj, ki zadevajo zakonsko/partnersko problematiko, vprašanja
vzgoje in medosebnih odnosov. Terapevtsko delo, predavanja in različne
delavnice izvajajo podiplomsko usposobljeni specialisti oz. doktoranti zakonske in družinske terapije.
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CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE,
SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor
tel.: 051/266-167
cistpm@gmail.com

Odgovorna oseba:
Jernej Kovač, spec. ZDT
Dejavnosti:
- terapija
- terapevtske skupine: skupina za starše, skupina za razporočene
- programi za strokovne delavce: supervizija
- izobraževanja in delavnice (za učitelje in druge strokovne delavce,
rejnike/rejnice, skrbnike/skrbnice)
- predavanja in delavnice (za starše, otroke in mladostnike)
Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč je zasebni zavod za
terapevtsko pomoč in podporo posameznikom, parom in družinam, ki so v
stiski zaradi: težav s komunikacijo, slabe samopodobe, težav v partnerskem
odnosu in/ali odnosu z otroki, čustvenih stisk, ki so posledica čustvene, fizične, spolne in/ali ekonomske zlorabe, težav z odvisnostjo, duševne stiske ter
različnih življenjskih izzivov.
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DRUŽINSKI CENTER MIR,
ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI
Strossmayerjeva ulica 17, 2000 Maribor
tel.: 02/23-45-800
dc-mir@rkc.si

Odgovorna oseba:
Marija s. Veronika Verbič, prof. soc. pedagogike, spec. ZDT
Dejavnosti:
- svetovanje
- terapija za posameznike, pare in družine
- zakonska skupina
- skupina za osebe s tesnobno motnjo
- skupina za samopomoč staršem otrok s posebnimi potrebami
- šola za starše
- mladinske delavnice
- predavanja in delavnice o medsebojnih odnosih
- supervizija za terapevte ZDT in strokovne delavce v socialnem varstvu
Družinski center Mir želi nuditi varen prostor vsem, posameznikom, zakonskim parom in družinam, ki se soočajo z notranjo duševno stisko, si želijo rasti
v medsebojnih odnosih, stojijo na življenjskih razpotjih, si zastavljajo vzgojna
ali katera druga vprašanja. Vsi programi centra temeljijo na relacijskem
družinskem pristopu oz. terapiji. V globokem zavedanju ranljivosti človeka v
stiski se nam zdi pomembno, da ga sprejmemo z vso odgovornostjo ter k njemu pristopimo rahločutno in strokovno.
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DRUŽINSKI INŠTITUT BLIŽINA
Vodnikova ulica 11, 3000 Celje
tel.: 03/492-55-80
DRUŽINSKI INŠTITUT BLIŽINA - enota Jesenice
Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice
tel.: 040/573-720
www.blizina.si, info@blizina.si

Odgovorna oseba:
Sara Jerebic, spec. ZDT, Drago Jerebic, spec. ZDT
Dejavnosti:
- individualna, zakonska/partnerska in družinska terapija
- terapevtska skupina za ženske žrtve psihičnega in fizičnega nasilja
- terapevtska skupina za žrtve spolnih zlorab
- terapevtska skupina za razvezane
- terapevtska skupina za moške
- skupina za starše in šola za starše
- skupina za zakonce in partnerske delavnice
- delavnice za učence in dijake
- izobraževanja za zaposlene v socialnem varstvu, šolstvu in zdravstvu
- program preventive nasilja in spolnih zlorab "Varen otrok"
- individualna in skupinska supervizija
Družinski inštitut Bližina je pričel s svojim delovanjem leta 2006. Poleg sedeža
v Celju deluje tudi enota na Jesenicah. Terapevti, ki so specialisti, magistranti
oz. doktoranti zakonske in družinske terapije, nudijo strokovno terapevtsko pomoč v obliki individualne, zakonske in družinske terapije ter terapevtskih
skupin. Na področju preventive inštitut organizira in izvaja programe v obliki
delavnic in predavanj, namenjene staršem, otrokom, učencem in dijakom ter
strokovnim delavcem v socialnem varstvu, vzgojno-izobraževalnih institucijah,
pravosodju in zdravstvu. Inštitut sodeluje s centri za socialno delo, šolskimi
svetovalnim službami, sodišči in drugimi. Raziskovalna dejavnost je usmerjena
na področje družine in odnosov. Programe podpirajo MDDSZ in občine s področja Savinjske in Gorenjske.
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MIDVA-ZAKONSKI IN DRUŽINSKI CENTER
Rajšpova 16, 2250 Ptuj
tel.: 030/333-009 (24 urni odzivnik),
midva.zdc@siol.net
www.midva.si

Odgovorna oseba:
Strokovna direktorica centra: Sabina Stanovnik, spec. ZDT
Dejavnosti:
- terapevtska pomoč družinam, zakoncem in posameznikom v raznih življenjskih stiskah
- terapevtske skupine za ženske, mame, starše, zakonce
- predavanja in delavnice s področij starševstva, partnerskih odnosov,
ločitev, medosebnih odnosov v podjetjih, osebnostne rasti odraslih otrok in
mladostnikov, medosebne komunikacije
- strokovno pomoč družinam, parom, posameznikom in reševanju medosebnih konfliktov
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mag. Violeta Irgl, spec. ZDT
Katjuša Jakšič, spec. ZDT
Andreja Barbara Jaš, spec. ZDT
Drago Jerebic, spec. ZDT, doktorski kandidat ZDT, zakonski in družinski terapevt, supervizor
Sara Jerebic, spec. ZDT, doktorska kandidatka, zakonska in družinska terapevtka
Sabina Jurič, doktorski kandidat ZDT
Darja Justinek, magistrska kandidatka ZDT
Polona Kersnik, spec. ZDT
Alenka Klemenc, študentka II. letnika ZDT
Romana Kocjančič, spec. ZDT
Anica Koprivc Prepeluh, doktorska kandidatka ZDT, zakonska in družinska terapevtka
Jernej Kovač, spec. ZDT
Mihela Kovač, spec. ZDT
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Petja Kovačevič, študentka II. letnika ZDT
Anja Kozina, študentka doktorskega študija ZDT
Melita Kramar, spec. ZDT, zakonska in družinska terapevtka
mag. Mateja Kraševec, spec. ZDT
Barbara Kreš, spec. ZDT, doktorska kandidatka ZDT, zakonska in družinska terapevtka,
supervizorka
Vesna Lakner, spec. ZDT
Jana Lavtižar, spec. ZDT
mag. Polonca Majcenovič, mag. ZDT
Maja Malovrh, doktorska kandidatka ZDT
Metka Mejač Toplišek, spec. ZDT
dr. Peter Metlikovič, doktorski kandidat ZDT
Barbara Novak, doktorska kandidatka ZDT, zakonska in družinska terapevtka
Rachel Novšak, doktorska kandidatka ZDT
mag. Polona Ozbič, mag. ZDT
mag. Andreja Pernek-Vreča, spec. ZDT
Mateja Perše Juretič, spec. ZDT
Jožica Poličnik, spec. ZDT
Saša Poljak, spec. ZDT, doktorska kandidatka, zakonska in družinska terapevtka
mag. Mojca Pompe, spec. ZDT, doktorska kandidatka
Marija Barbara Porenta, spec. ZDT, doktorska kandidatka ZDT
Darja Potočnik, študentka I. letnika ZDT
s. Meta Potočnik, študent I. letnika ZDT
mag. Irmina Rakun Alif, študentka II. letnika ZDT
dr. Tanja Repič, dr. ZDT, zakonska in družinska terapevtka, učiteljica
Nataša Rijavec Klobučar, spec. ZDT, zakonska in družinska terapevtka
Jože Ručigaj, magistrski kandidat ZDT
Nataša Rus, spec. ZDT
Miha Rutar, doktorski kandidat ZDT
mag Tanja Salecl, spec. ZDT
Romana Seljak, študent II. letnika ZDT
Barbara Simonič, spec. ZDT, doktorska kandidatka ZDT
Barbara Šömen, spec. ZDT
Sabina Stanovnik, spec. ZDT
Tomaž Stanovnik, spec. ZDT
Domen Strmšnik, študent I. letnika ZDT
Alja Stvarnik, spec. ZDT, doktorska kandidatka ZDT
Alenka Tančič, magistrska kandidatka ZDT
Maja Tisovec, študentka II. letnika ZDT
Vladka Tonica, spec. ZDT
Nada Trtnik, spec. ZDT, doktorska kandidatka ZDT
Vesna Veingerl, študent I. letnika ZDT
Marija s. Veronika Verbič, spec. ZDT, zakonska in družinska terapevtka, supervizorka
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Patricia Verbič, magistrska kandidatka ZDT
Petra Volovšek, študentka II. letnika ZDT
Davorin Vreča, študent II. letnika ZDT
Mateja Vrhunc Tomazin, spec. ZDT, doktorska kandidatka
Mojca Vučko, spec. ZDT
Erika Zabret, spec. ZDT
Sabina Zajec, spec. ZDT
Ana Zarnik Horvat, spec. ZDT
Boris Žerovnik, magistrski kandidat ZDT
Nada Zupančič, spec. ZDT

1 V seznamu so po abecedi navedeni vsi, ki so v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pisno dovolili objavo v tem zborniku.
2 Nazivi v ZDT.SI, ki jih podeljuje Strokovni svet ZDT.SI:
- zakonski in družinski terapevt
- supervizor
- učitelj
- terapevt za osebno izkušnjo
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