Vabi na VII. študijski dan
ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE,

»INTERVENCIJE V TERAPEVTSKEM DELU«
ki bo bo potekal v soboto, 18. oktobra 2014 v Selezjanskem mladinskem centru na Rakovniku,
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
Program:

8:30 - 9:00

Prihod in registracija

9:00 - 9:15

Uvodni pozdrav – Predsednica ZDT.SI Lucija Hrovat, uni.dipl.teol., in dr. kandidatka ZDT

9:15 - 10:45

PREDAVANJE - doc.dr. Borut Škodlar, dr. med., iz Psihiatrične klinike Ljubljana, enota za
Psihoterapijo

10:45 - 11:30 Odmor za kavo, čaj, prigrizek in druženje
11:30 – 13:00 Okrogla miza – »Intervencije v terapevtskem delu« z gosti:


ga. Renata J. Roban, specialistka zakonske in družinske terapije, Društvo SPES



ga. Melita Kramar, specialistka zakonske in družinske terapije iz Zakonskega in družinskega inštituta
Novo mesto



Doc. dr. Borut Škodlar, dr. med.



Dr. Robert Cvetek, psiholog, specialist zakonske in družinske terapije, profesor na Teološki fakulteti
UL



ga. Pia Olević Krč, univ.dipl.prav., 2 letnik zdt

13.00 - 13:15 Klepet ob prigrizku in zaključek študijskega dneva
13:30-14:30

Seja izvršilnega odbora, vabljeni vsi zainteresirani

Kotizacija:
Kotizacija za udeležbo na študijskem dnevu je za ne člane/ne simpatizerje 20€, za študente 10€, za
člane/simpatizerje s poravnano članarino kotizacije NI.
Prosimo vas, da kotizacijo nakažete na TRR SI56 3300-0000-2502-979 zaradi lažjega vodenja evidence
plačil. Podatki za nakazilo so naslednji:

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije
Ulica bratov Učakar 50
1000 Ljubljana
Namen: 7 ŠD ter ime in priimek (primer: 7ŠD Meta Plešej)
Referenca:
 v primeru plačevanja preko Klika lahko označite polje NRC
 ali napišite le datum plačila.
Če potrebujete originalni račun za podjetje ali kakšne druge informacije v zvezi z nakazilom, prosimo,
kontaktirajte blagajničarko Klementino Sambolič na elektronski naslov: ksambo@guest.arnes.si
Za plačila, izvršena 16. ali 17. oktobra 2014, obvezno prinesite s seboj potrdilo o plačilu, hvala!
Prijava:

Prijava preko spletne strani: PRIJAVA

Poskrbljeno bo za osvežila in sproščeno »študijsko« vzdušje. Veselimo se srečanja z vami!

V imenu organizacijskega odbora: Romana Čolić, mag. ZDŠ
Predsednica ZDT.SI: Lucija Hrovat, uni.dipl.teol., in dr. kandidatka ZDT

