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Spoštovani,  
 
DRUGA NAGRADA za RELACIJSKO DRUŽINSKO TERAPIJO na osrednji slovenski 
prireditvi SLOVENSKI FORUM INOVACIJ, 2 in 3 december na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. 
INOVACIJE NISO SAMO IZDELKI:  
 Razlika med kameno dobo in današnjo civilizacijo je v 

seriji inovacij: Inovacija = ideja + uresničitev.  
 Inovirali smo voz, plug, orožje, zdravila in še kakšen 

drug izdelek.  
 Prav tako pa smo inovirali državne ureditve, 

organiziranost, šolstvo, zdravstvo, pravice, vrednote, 
obveščanje in še kaj! Tovrstne inovacije so bile vedno 
vsaj tako vplivne kot tehnične, kljub temu jih v 
današnjem preozkem pojmovanju inoviranja nekako 
spregledamo, jih ne iščemo in premalokrat načrtno 
razvijamo.  

Relacijska Družinska Terapija JE VRHUNSKA INOVACIJA, TOKRAT TO PRIZNAVA 
TUDI MEDNARODNA KOMISIJA! 
 RDT je nov, inovativen odgovor na nove izzive, smo zapisali v uvodu letošnje brošure: 

http://zdt.si/terapevti/brosura/ 
 Inovativnost je glavna tema kakršnega koli razvoja družbe, še posebej pa izhoda iz krize, kar je 

poudarila tudi sedanja vlada na javnem dogodku letošnjo pomlad: 
http://videolectures.net/inovativna_slovenija2010_ljubljana/ 

 Letošnji osrednji letni dogodek bo na Gospodarskem razstavišču: 
Program: http://www.foruminovacij.si/sfi/program 
2. december: http://www.foruminovacij.si/index.php?mode=preview&i=244 
3. december: http://www.foruminovacij.si/index.php?mode=preview&i=245 
Celoten seznam nagrajenih inovacij: http://www.foruminovacij.si/sfi/seznam-
inovacij/seznam-razstavljenih-inovacij. 

 
 
RDT je razvil prof. dr. Christian Gostečnik s Teološke fakultete, Univerza v Ljubljani.  
 Osnoval je podiplomski študijski program na UL, primerljiv s študijem terapije v Ameriki in 

drugje po Evropi. Študij je zaključilo že nad 200 specialistov, magistrov in doktorjev. 
 Generacije psihoterapevtov smo odprli preko 25 centrov po Sloveniji z več kot 80 zaposlenimi. 

Ustanovili smo Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, www.ZDT.SI, kjer so 
na voljo naslovi centrov in povezave nanje. Smo reprezentativno združenje s 160 člani. 

 
 



Vabimo vas na 5. Forum Inovacij, 2 in 3. septembra na Gospodarsko razstavišče.  
 Na forumu bomo imeli svojo predstavitveno stojnico, kjer bomo na voljo za vprašanja ali 

intervjuje. Naša predstavitev je na programu ta petek ob 11:30. 
 Vabljeni na 5. forum inovacij! Če želite kontakt s katerim od predstavnikov študija ali centrov, 

prosim sporočite podpisnikom oziroma poiščite povezave na 
http://zdt.si/terapevti/seznam_centrov/ 

 
 
Generalni sekretar Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 
Dr. Peter Met1ikovič 
peter.metlikovic@siol.net, 041 787436  
 
 
 
 
Predsednik Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 
Drago Jerebic, spec. ZDT, supervizor 
drago.jerebic@blizina.si, +03 492 5580 
 
 
 
 
UVODNIK v brošuro ZDT.SI 2010: http://zdt.si/terapevti/brosura/ 
 
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 zasvojenosti, 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. 


