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Uvodnik
Kompleksnost današnje družbe si težko predstavljamo brez možnosti reﬂeksije in učenja
na podlagi pridobljenih izkušenj. Tam kjer se zdrava samokritičnost in korekcija nadaljnjih korakov odriva stran, se slej ko prej pojavijo situacije, ki z navidezno brezizhodnostjo
kličejo po nefunkcionalnih razrešitvah. Strah, obup, nemoč, bes in jeza postanejo lažno
opravičilo za številna impulzivna dejanja, tudi takšna, ki drugega ponižajo ali razvrednotijo.
Pogled od blizu nam razkriva, da tako moderno kompleksnost kot družbo sámo veže
temelj vsakega bivanja, to je odnos. Vsi od nekod prihajamo in se tja vedno znova vračamo.
Včasih smo temu dejali »dom«, danes ima bivanje dveh, ki živita medsebojno povezanost
in pripadnost, vrsto modernih imen. A v bistvu gre za isto stvar. Želimo pripadati, želimo
biti ljubljeni, sprejeti in želimo, da bi drugi ob nas čutil podobno. Tako navsezadnje odkrivamo, da prehajanje iz zaljubljenosti v ljubezen in iz ljubezni v prijateljstvo velja že za
pravo redkost in da uspe le tistim, ki v ohranjanje ljubezni in pristnosti odnosa vložijo veliko energije in časa.
V prehajanju pogosto zatavamo, bodisi kot partnerji, bodisi kot starši, bodisi kot prijatelji
samim sebi. Nekako nosimo v sebi občutek, »da ni stika, da nekaj manjka«. Če nam torej
ne uspe poiskati prave poti, potrebujemo zunanje kazalnike ali smerokaze, ki nas napotijo
v pravo smer.
Razmah terapevtske dejavnosti v Sloveniji v zadnjih 15 letih nam govori o tem, kako potrebna in dobrodošla je takšna pomoč slovenski družbi. Združenje zakonskih in družinskih
terapevtov Slovenije že vrsto let prizadevno sooblikuje prostor, v katerem lahko družine,
pari ali posamezniki iščejo ali utrjujejo smer zdravega in funkcionalnega sobivanja in ustvarjanja nove kulture. Brošura, ki jo imate pred seboj, je torej neke vrste povzetek tega
sooblikovanja. V njem vam želimo na podlagi strokovne in klinične prakse predstaviti naše
znanstveno usposabljanje, znanje, delo in terapevtske centre, ki v različnih organizacijskih
oblikah delujejo po vsej Sloveniji. Prav tako boste našli nekaj besed o raziskavah in referencah oz. strokovnih in poljudnih publikacijah naših članov.
Relacijska družinska terapija, na katero se opira naše strokovno delo, je mnogim družinam,
parom in posameznikom omogočila prehod v drugačno in kvalitetnejše življenje. Ne
glede na položaj,v katerem se trenutno nahajate, bodisi da lahko načrtujete in odločate o
pomoči družinam ali posameznikom v stiskah bodisi da vam je brošura prišla v roke zgolj
po naključju, želimo, da na teh straneh odkrijete dobro možnost, pri kom iskati odgovore
ali smerokaze za drugačno pot naprej.
Z veseljem se vam bomo odzvali z dodatnimi informacijami, če boste navezali stik z nami.
Ivan Platiša, spec. ZDT,
predsednik Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije
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Terapevtske zgodbe*

* avtorja zgodb:
Peter Metlikovič
Tanja Repič Slavič

Predsednik razreda ne more spati
Branko je dijak 2. letnika gimnazije. Vsi ga imajo radi, ima odlične ocene in nagrade z
republiških tekmovanj. Učiteljem pomaga pri organizaciji dogodkov in inštruira sošolce.
Otrok, kakršnega bi si vsak želel.

Sin ne spi in ima glavobole
Mama Ana je ponosna na sina, še posebej ker ima hčerka Mojca, Brankova mlajša sestra,
težave z uspehom v sedmem razredu osnovne šole. Mama ve, kako močno si Branko prizadeva, skrbijo pa jo Brankovi glavoboli in nespečnost. Že več let hodita k zdravniku. Poskusili so s čaji, homeopatijo, masažo, vse zaman. Branko si pomaga s tem, da je nenehno v pogonu; šport, prijatelji, aktivnosti, naloge in učenje. Vendar ima vedno bolj pogrizene nohte,
pozno hodi spat, neredko se preznojen zbudi že ob štirih. Kaj bo, če se stanje poslabša?

Srede, ob 14. uri
Mama se je odločila, da poskusi še z družinskim in zakonskim terapevtom. Priporočila ga
je prijateljica, pomagal ji je prebroditi krizo med ločitvijo. Branko in mož Marko sta najprej
zavijala z očmi in se strinjala šele po dolgotrajnem prigovarjanju mame in pogostejših zbujanjih.
Mama Ana je na prvi terapiji povedala, kako jo skrbi Branko, tako priden fant, pa ima težave
z zdravjem. Branko je utrujen in neprespan, ona pa tudi vedno teže zmore vse skupaj,
služba je vedno zahtevnejša, hčerka Mojca ni pretirano učljiva, mož Marko pa bi ji tudi
lahko bolj pomagal.

Žalost in nemoč
Na drugi in tretji terapiji je mami postalo nelagodno. Terapevt ni dosti govoril. Imela je
občutek, da je spet za vse sama. Pripovedovala je in opisovala, poskušala je storiti vse, da
bi Branko spet lahko spal brez glavobolov. Tudi ko je govoril Branko, ga je podkrepila s
primeri in opisi. Ko so zaključevali tretjo terapijo, je bila vedno bolj nemočna, prihajali so
trenutki obupa, potopljeni v žalost. Terapevt jo je slišal in ji omogočil, da je povedala tako,
kot je čutila.
Na četrti terapiji so nadaljevali na isti točki, v žalosti. Tudi Branko je povedal, kako nemočen
se čuti ob vseh obveznostih in pričakovanjih, kako hudo mu je glede sestre, kako ga skrbi
mama. Razjezil se je zaradi sošolcev, ki vzamejo zvezke, potem pa jih mora prositi, da jih
vrnejo. Vsi samo nekaj pričakujejo od njega: starša, učitelji, trenerji, sorodniki, on pa ne ve,
kako dolgo bo še zmogel. Mama se ni čisto strinjala, saj mu veliko dajejo in so ponosni
nanj; tudi ona je bila odlična, pa še za bolnega očeta je skrbela. Terapevta je zanimalo, kako
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kaj oče gleda na vse tole. Ana je povedala, da ima službo uro proč in da ne moreta sedaj
oba porabiti dopusta za pogovore? Šele ko je Branko izrazil željo, da pridejo z očetom, se
je strinjala, da ga bosta vprašala, enkrat bo že prišel.

Pridruži se oče
Petič so prišli vsi trije. Nekajkrat je bilo kar napeto, saj so bili pogledi dokaj različni. Branko
se je več vključeval, včasih so tekmovali za besedo, terapevt je pomirjal z vprašanji in je
dajal besedo enkrat enemu, drugič drugemu. Nasmejali so se, ko so videli, da dva govorita
sočasno. Končno so se sporazumeli, da ni treba tekmovati in da je bolje, če starša prideta
sama in se bosta lahko pogovorila brez prisotnosti sina.

Zdaj sva sama …
Na šesti terapiji, brez Branka, sta starša lahko govorila bolj odkrito. Ana je povedala, kako
izgublja živce, ker je mož tako neurejen. Izgubi ključe, razmeče papirje, smrdi mu avto. Dogovorita se, kaj naj prinese iz trgovine, on pozabi. Njo take stvari razbesnijo, potem jo boli
glava. Tega ne bo zdržala. Marko skomiga z rameni, meni, da žena pretirava, saj on v službi
čisto normalno dela in mu nihče nič ne očita.
Naslednjič prideta z narejeno domačo nalogo. Vsak si je po datumih zapisoval, kolikokrat
sta imela konﬂikt in kako hud je bil. Ana pokaže, da je bil konﬂikt vsak dan razen enkrat,
ko moža ni bilo doma. Vedno se je konﬂikt stopnjeval do bolečine in do glavobola. Marko
pove, da so bili konﬂikti res zoprni, vendar nič takega, česar ne bi že stokrat preživel. On
jih ni doživel kot izbruh, bolj kot napeto popoldne z glasnejšimi obdobji. Takrat si vedno
želi samo to, da bi ga vsi pustili pri miru, da bi lahko šel po svoje in ustvarjal v garaži ali se
potopil v knjigo.

Kako je bilo pa pri vas doma?
Ana je naslednjič opisovala, kako sta starša lačna komaj preživela vojno in kako trdo sta
delala, da sta zgradila hišico. Oče je celo delal v tujini in prišel nazaj z bolnimi pljuči in
včasih je preveč popil. Ana je kot šolarka skrbela za bolnega očeta, ker je mama delala
nadure, da so shajali. Mama je bila od vojne naprej vsa živčna, do sosedov pretirano sladka,
njej pa je vse očitala. Ana se je neskončno trudila, mama pa je vedno le kritizirala. Ana je
tlačila jezo, žalost in obup, česar je polna še zdaj.
Marko je zgodaj izgubil mamo, oče je bil zidar. Za očeta je bilo pomembno, da sta preskrbljena in na toplem, da je Marko v šoli priden in da niso z nikomer skregani. Oče je bil cele
dneve na gradbiščih, v nedeljo pa pri lovcih. Marko je bil rad sam, bral je knjige, se igral
s psom, ustvarjal v garaži, postal je inženir in zdaj je uspešen vodja proizvodnje v manjši
tovarni.
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Tok misli
Ana se ob vsakem konﬂiktu tolaži z mislijo, da ji ni treba zdržati z Markom, da se bo ločila.
Presenečena je bila, ko se terapevt ni poskušal postaviti v bran zveze. To ni namen terapije,
je razlagal. Pri čustvih ni nič prav in nič ni narobe. Čustva samo so, pridejo in grejo. Če veš,
kaj doživljaš, se poznaš. Če veš, kaj doživlja partner, ga spoznavaš. Ali bosta ostala skupaj
ali ne, je njuna stvar. Terapija je najprej namenjena temu, da bosta laže živela predvsem
sama s sabo, v kakršnih koli zvezah že bosta.

Na skupni poti
V naslednjih tednih sta se postavila na svoje obrambne položaje, češ, on je klošar, ona pa
teroristka. Zelo razumljivi stereotipi, vendar nič kaj koristni. Na začetku se je Marko na Anino jezo odzval z umikom in argumentiranjem, čez čas pa je lahko rekel: »Si bila žalostna, ko
si se veselila obiska, pa sva zamudila zaradi moje službe.« Ana se je končno čutila slišano.
Počasi sta začutila, kaj poganja njun peklenski cikel. Ana je bila vedno borka in je morala
vse narediti ter zraven požreti kritiko, da je preživela otroštvo. Marko se je moral ob izgubi
mame naučiti, da je ni in da očeta tudi ni in da je najmanj boleče, če se umakneš v samoto.
Ana je imela vso živost, organiziranost in energijo, o katerih je Marko sanjal. Marko pa je
imel topel in razumevajoč, občudujoč pogled, mirnost, kar vse je Ana tako pogrešala. Vsak
je imel tisto, kar je drugi pri sebi najbolj pogrešal. Sočasno pa je drugi zato tudi drugačen.
Bolj bojevito ko se Ana požene v reševanje problemov, bolj se Marko umakne. Bolj se Marko umakne, bolj obupano in besno se Ana bori. Tako se konﬂikti pri njej vedno končajo z
napadom besa, razočaranja in obupa ter z glavobolom. Marku pa zašumi v glavi, zgubi
občutek, da je tam, glava postane lahka in odplava.

Zadihala sva
Z drugačnim razumevanjem se oba bolj osredotočata na zgodnje prepoznavanje občutkov
naraščajoče napetosti. Ano najprej stisne v prsih in plitveje ter hitreje diha. Marko v sencih začuti pritisk. Ana nima več napadov vsak dan in včasih jih že ustavita s humorjem in
medsebojnim razumevanjem, preden se začne glavobol. Marko globoko diha in poskuša
ostati čustveno prisoten. Ana mu govori, kaj doživlja, kakšne misli ji gredo po glavi in kako
hudo je. Postajata sodelavca pri skupnem izzivu, prej sta bila polna misli, ki so demonizirale partnerja.
Še vedno hodita na terapije. Bolje sta spoznala sebe in dinamiko, ki ju poganja. Osvobodila
sta se krivde, nepopolnost je nujen del človeške narave. Začutila sta svoja otroka, kako
vsak od njiju poskuša preživeti v družini in v svetu na svoj način.
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Ta zgodba še ni končana
Ana sedaj čuti, kako je biti postaršen otrok, saj je morala skrbeti za funkcioniranje družine
in požirati kritiko. Marko sedaj ve, zakaj beži v samoto, in čuti, da ga pogrešajo. Oba zavestno poskušata z drugačnimi vzorci. Odločena sta, da ne bosta prenesla svojih težav na
otroka. Ana vidi, da sta otroka funkcionalnejša in mož bliže, če jih nenehno ne »komandira«, in spoznava, da je njeno kritizerstvo izviralo iz njenega nemira. Marko si načrtuje čas
za vožnjo otrok in namenoma več kuha. Branko že odkloni kako obremenitev in bolje spi,
Mojca pa pridobiva samozavest in boljše ocene.
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Spolno zlorabljena deklica, ki se prebuja v
odrasli ženski
Tina, Jana in Maja so le tri izmed neštetih obrazov z isto zgodbo, ki jo je zapisala spolna
zloraba. Prva stran je pri vseh enaka. Spolna zloraba, ki se ne bi smela zgoditi. Nato pa
se strani polnijo pri vsaki drugače. Tina je vedno znova razočarana v ljubezni in obupuje nad moškimi. Jana se bori z anoreksijo in doživlja prave tesnobe in panike ob fantu,
s katerim ne more biti ne skupaj ne narazen. Maja pa je svoje zamrznjene in potlačene
občutke nezavedno prenesla na svojo hčerko, ki doživlja podobne stiske, kot bi bila
sama žrtev spolne zlorabe.
»Ne spomnim se, kdaj se je prvič začelo. Spomnim pa se, da je bilo pri nas doma popolnoma
samoumevno in normalno, da sem spala med očetom in mamo, vse dokler me ni na mojem
mestu nadomestila mlajša sestra. Ko sem ležala med njima, se je noč za nočjo dogajalo, da me
je oče božal in otipaval po vsem telesu. Občasno je prijel tudi mojo roko in jo pritisnil na svoj
otrdeli spolni ud. Tako me je navadil na te dotike in me prepričal, da to pomeni imeti nekoga
rad, da se zvečer nisem več mogla umiriti in zaspati, če nisem zlezla na njegov del postelje, kjer
se je spet vse ponovilo. In kje je bila moja mama? Delala se je, da spi.
Že od malega sem čutila globoko v sebi, da nekaj ni v redu, sram me je bilo vsako jutro mami
pogledati v oči, ker se mi je zdelo, kot da ji kradem moža, da o krivdi niti ne govorim, pa vendar
je bila takrat to moja ‘najmočnejša uspavanka za lahko noč’ … Poleg tega je redno prihajal v
kopalnico ravno takrat, ko sem se jaz tuširala. Zaklepanje in zapiranje vrat pri nas doma ni obstajalo ... Sprašujem se, ali je to počel tudi z mojo starejšo in mlajšo sestro, ali sem bila samo jaz
nekaj ‘posebnega’.Če bi mi takrat nekdo rekel, da je moj ati grd in pokvarjen, mu ne bi verjela.
Danes pa, ko je za menoj toliko solz, trpljenja, neprespanih noči in razdrtih partnerskih zvez,
vem, da to niso bile nedolžne igrice za lahko noč, ampak najbolj krute kriminalne zlorabe, ki
nikoli ne bodo dovolj kaznovane!!!«
Tina, Jana in Maja so »samo« tri danes že odrasle ženske, ki so v otroštvu doživele spolno
zlorabo s strani očeta. Od tistega, ki bi moral biti nekdo, ki mu lahko zaupaš, ob katerem
ti je varno in se čutiš sprejetega, ljubljenega, ne pa zlorabljenega in razvrednotenega v
najglobljem človeškem smislu.

Tina nezavedno privlači nezveste moške
Tina je danes uspešna mlada zdravnica, ki jo imajo ljudje zelo radi. Pogosto povedo, da ji
ni odveč poslušati človeka v stiski in da vedno najde tudi kako toplo besedo, da se počutiš
bolje, ko odhajaš iz njene ambulante. Cele dneve, pa ne le dneve, tudi mesece in prav-
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zaprav ves svoj čas posveča delu. Za seboj ima kar nekaj grenkih izkušenj v partnerskih odnosih, v katerih je bila vedno znova prevarana in izdana, celo s strani moškega, za katerega
je bila prepričana, da je drugačen od vseh drugih, moškega, ki ji je govoril, da je ljubezen
njegovega življenja, da si želi otroke z njo in da bi se rad z njo čim prej poročil. Odločila se
je, da se bo pred novimi razočaranji zavarovala tako, da ne bo zaupala nobenemu več in
bo ostala sama … četudi za ceno tega, da ne bo nikoli mama, saj jo je zelo strah že ob misli
na starševstvo. Boji se, da ne bi zmogla biti dobra mama, saj sama nikoli ni imela izkušnje,
kako je imeti nežno, razumevajočo in ljubečo mamo.
Jasno je, da Tina beži v delo. Vedno znova se tudi zaljubi v moške, ob katerih je izdana in
prevarana. Ob tem čuti sram, gnus, jezo, nemoč in krivdo (vse, kar je doživljala ob očetu in
nezavedno potlačila, da je lahko preživela, pa se ji zdaj prebuja v partnerskih odnosih). Zaradi
vseh strahov in slabih izkušenj dvomi celo vase, v svojo ženskost in ne verjame, da bi lahko
bila dobra mama, ker sama nikoli ni okusila, kaj pomeni imeti varno zavetje mame.

Jana se bojuje z anoreksijo in zasvojenostjo z odnosi
Jana že tretje leto bije bitke z anoreksijo, pred tem pa je svoje telo mučila z ostrimi predmeti, vse do krvi in bolečih odprtih ran. Ima fanta, ob katerem se pogosto počuti krivo,
nesposobno, nevredno ljubezni, in kar jo najbolj boli, osamljeno in prezrto. Četudi si je že
nekajkrat obljubila, da bo šla stran in prekinila ta nezdravi odnos, vedno znova ostaja in
se vrača. Ko ga ni ob njej, doživlja prave napade panike in tesnobe, v njegovem objemu
se nato vsaj za trenutek umiri, potem pa spet doživlja krivdo, nemoč, obup in pravo grozo.
Vrtenje v začaranem krogu jo vsakič znova potre in ima občutek, da ne bo nikoli bolše.
O otrocih raje ne razmišlja, saj se že ob misli na nosečnost vsa trese in se ji zdi, da bi se ji
zmešalo, ko bi se ji večal trebuh in bi v njem začutila gibe novega življenja.
Janine motnje hranjenja zelo močno govorijo o tem, da prek telesa in zavračanja hrane
sporoča, da se ne zmore več »hraniti« s strahom, jezo, žalostjo, gnusom, prezirom … in
vsem, kar ponovno doživlja v partnerskem odnosu, primarno pa je to čutila ob očetu, ki jo
je spolno zlorabljal kot majhno punčko. Telo ne zmore več in hrana simbolično predstavlja
čutenja. Preveč je vsega. Obenem nehote, a kot v transu začaranega kroga sama nad seboj nadaljuje nasilje, ki se je začelo v otroštvu. Svoje telo vidi kot grdo, umazano, nevredno
ljubezni. Z vsakim rezom ga želi čutiti, preusmeriti psihično bolečino na telesno, se nekako
»umiriti«, saj si kljub želji, da se vse to neha, ne predstavlja več, kakšno bi bilo normalno,
mirno življenje. Bolečina ji je že tako znana in domača, da ne zna funkcionirati drugače, pa
tega noče več. Še več, sovraži se, kadar je taka. Tista mala punčka ni zmogla obvladati teže
gnusa, prezira in vseh težkih čutenj, ki jih je prek zlorabe dobila od očeta. Tista mala punčka je
bila preplavljena s paniko in tesnobo, ker ni nikoli vedela, kdaj bo oče spet prišel, in ni zmogla
nikamor oditi, saj je zamrznila. Pa tudi sicer, kam naj bi šla?! Tako danes ne zmore oditi iz odnosa, ker se ji prebujajo stiske iz otroštva, ker mala punčka v njej kriči na pomoč, saj ne zmore
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več živeti, kot odrasla ženska pa ima vso moč, da gre naprej, a kaj ko je njeno telo ujeto v
preteklosti … Kot otrok je morala pred vsem svetom skrivati, da ne bi nihče opazil, kaj se ji dogaja, zato ob misli na nosečniški trebuh, ki ga ljudje prej ali slej opazijo, nezavedno začuti
potlačeno stisko, saj ji v glavi odmeva: »Vsi bodo vedeli, da si imela spolne odnose. To pa je
nekaj umazanega. Kriva si.« Žrtev nikoli in nikdar ni kriva, vedno je za zlorabo odgovoren
storilec.

Maja je zamrznjena kot ženska, mama in žena
Maja je edina, ki ima otroka, in to celo dva, sina in hčerko. Za svoji sestri je prepričana, da
se smilita sami sebi in da bi bil že čas, da se poročita in se začneta ukvarjati s svojimi otroki.
Majin mož ima zelo odgovorno službo, zato za sprostitev pogosto obišče ﬁtnes ali gre v
kako savno. Sama pravi, da je srečna kot žena, čeprav možu o svojih občutkih le redko kaj
pove, saj meni, da ga ne želi obremenjevati še s tem. Zadovoljna je že, če jo on tu pa tam
povpraša, kako je bilo v službi, ali sta sin in hčerka pridna v šoli in dobivata dobre cene,
pa še kake tehnične stvari, kaj več pa bi bilo po njenem že nerealno. Verjame, da je recept
za dober zakon to, da kot žena poskrbi za gospodinjska opravila, otroka in da je možu na
voljo v spolnosti, ko si jo zaželi. Kot mama pa pravi, da je zelo razočarana zlasti nad hčerko,
ki kot najstnica veliko laže in se že od 13. leta zapleta v čudne zveze s starejšimi moškimi.
Jezna je nanjo, ker so jo že večkrat pripeljali z zabav vinjeno domov, pri 16 letih pa se je
celo najedla tablet in so jo na urgenci komaj rešili, da ni umrla. Za sina pravi, da je bolj tih
in zaprt vase, da je cele dneve za računalnikom in da z njim nima nobenega dela.
V tem primeru je viden zelo pogost prenos spolne zlorabe na naslednjo generacijo. Maja
je kot mama nezavedno potlačila svojo stisko in jo prenesla na hčerko, ki doživlja in odigrava enake simptome, kot bi bila sama žrtev spolne zlorabe. Mama ne čuti sebe kot ženske,
v vsem se prilagaja moškemu svetu, je zamrznjena kot bitje s svojimi željami in potrebami, hčerka pa je žrtev vsega tega, izpostavljena je novim in novim zlorabam ter nosi vsa
mamina nerazrešena čutenja.

Zloraba pusti pečat, a ne zapečati
Opisani primeri so le kratki orisi, ki govorijo, da spolna zloraba vedno pusti pečat. Pusti
sledi, lahko celo v drugi ali tretji generaciji. Razrešitev in predelava te boleče izkušnje, ki se
nikoli ne bi smela zgoditi, pa lahko ljudem pomaga, da gredo bolj dostojanstveno naprej
in da niso vse življenje žrtve novih krivic, izdajstev in stisk. Pot iz tega pekla je dolgotrajen
proces, ki pa daje posamezniku možnost, da postane prav zaradi vsega tega bolj sočuten,
razumevajoč in dober kot ženska/moški, partner ali starš.
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Predstavitev združenja ZDT.SI
Relacijska družinska terapija (RDT)
in izobraževanje

Predstavitev združenja ZDT.SI
Namen:
ZDT.SI je samostojno strokovno združenje zakonskih in družinskih terapevtov, ki izvajajo terapije po relacijskem družinskem modelu, ter simpatizerjev, ki so še v procesu
izobraževanja. Združenje je bilo ustanovljeno 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
končali podiplomski študij Zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani in delajo po modelu relacijske družinske terapije
 spodbujati medsebojno sodelovanje članov, izmenjavo dobrih praks in rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela ter trajno 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
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 podpora pri pridobivanju ﬁnančnih sredstev za delo zakonskih in družinskih terapevtov
in delovanje centrov s področja zakonske in družinske terapije
 oblikovanje pogojev in pravil ter preverjanje pri izvajanju stažiranja in supervizije za
zakonske in družinske terapevte
 spodbujanje znanstvenoraziskovalnega 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
 publicistična dejavnost
 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 dni; sodelovali pri organizaciji svetovnega kongresa International Family Therapy Assocation v Portorožu marca 2009; srečevali smo se na prireditvah in
skupščinah Združenja; vodimo redno koordinacijo terapevtskih centrov; januarja 2010 smo v
Bohinju organizirali kongres Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju. Istega leta
je v Ljubljani potekal dan relacijske družinske terapije z naslovom Psihoterapevtske zgodbe.

20

Model relacijske družinske terapije je osvojil drugo mesto v kategoriji inovativnih storitev
na 5. Forumu inovacij. V Združenju smo podelili nazive, ki kažejo obseg in raven 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.

Nekaj utrinkov iz naših dejavnosti:
Forum inovacij – Relacijska družinska terapija

1.

1. Mednarodna komisija je Relacijski
družinski terapiji dodelila drugo mesto v kategoriji inovativnih storitev na
5. Forumu inovacij decembra 2010.
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3. Kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov:
Vloga družine v zasvojenosti in terapevtska praksa

2.

4.

3.

5.

2. Kongres je obiskalo več kot 150 strokovnjakov in simpatizerjev Združenja.
3. Zbrane je najprej pozdravil takratni predsednik Združenja Drago Jerebic.
4. Zbrane je nagovorila tudi dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., psihiatrinja in družinska terapevtka, takratna varuhinja
človekovih pravic, plenarno predavanje na temo motenj hranjenja je imela asist. dr. Karin Sernec, dr. med., psihiatrinja in
psihoterapevtka, vodja enote za motnje hranjenja na Psihiatrični kliniki, v nadaljevanju pa so bila predavanja po sekcijah.
5. Na kongresu je potekala tudi izvolitev v nazive.
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Švicarski projekt

6.

7.

8.

6. Švicarski projekt poteka med Ljubljano in Sevnico. Tako smo iskali ideje v CSD Sevnica.
7. V Ljubljani pa smo med drugim obiskali DrogArt.
8. Idej nam nikjer ni manjkalo.
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Relacijska družinska terapija (RDT) in
izobraževanje
Teoretične predpostavke RDT
RDT je v svoji zasnovi psiho-organski model. Utemeljen je na dejstvu, da se vzorci odnosov,
občutkov ter obojega skupaj (kar imenujemo psiho-biološka stanja) iz zgodnje mladosti
ponavljajo tudi/predvsem če so boleči in travmatični. Človeški možgani se oblikujejo in
gradijo v odnosih, psiho-biološko stanje, ki se tam oblikuje, postane domače. Zato posameznik ves čas išče in nezavedno poustvarja ravno ta vzdušja v vseh odnosih, še posebej v
intimnem odnosu, ki so nastala v primarni družini, in so zapisana globoko v telesu in psihi.
Vse to počne nezavedno in z upanjem, da se težka stanja razrešijo oz. lepa ponovijo.
Terapevt RDT deluje na treh nivojih, najprej na sistemskem (organizacija družine, težave v
šoli..). Če se težave ne da odpraviti tu, se usmeri na medosebnostni nivo (odnosi med partnerjema) ter z veliko mero empatije in sočutja še na notranje psihičnem nivoju oziroma
organskem nivoju posameznika. Ob tem v terapiji ves čas počasi in sočutno razgrajuje
obrambne mehanizme.
RDT predpostavlja, da motnje, travme v zgodnjem odnosu s starši in skrbniki, resno vplivajo na vse kasnejše odnose.

Izobraževanje
Izobraževanje Relacijska in družinska terapija poteka na Univerzi v Ljubljani, Teološka
fakulteta. Programi so potrjeni pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (prej
Svet RS za visoko šolstvo). Po uspešno končanem izobraževanju študenti pridobijo javno
veljavno izobrazbo oziroma javne listine (32. člen Zakona o visokem šolstvu).
Izobraževanje poteka na več stopnjah:
 Zakonske in družinske študije ( 2 leti, bolonjska II. stopnja; pridobljen naziv: magister/
magistrica Zakonskih in družinskih študij)
 Študijski program za Izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija (2 leti; pridobljena
javna listina o zaključenem izobraževanju)
 Doktorski program iz področja Zakonske in družinske terapije (3 leta; pridobljen naziv:
doktor/doktorica znanosti)
Po končanem izobraževanju je pred terapevtskim delom potrebno opraviti staž, ki obsega
550 ur. Staž je praktično usposabljanje v obliki direktnih kontaktov s klienti pod redno
supervizijo. Opravlja se po ustreznih ustanovah (centrih), kjer izvajajo Relacijsko družinsko
terapijo.
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Predstavitev centrov po regijah
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Jugovzhodna regija

ZAKONSKI IN DRUŽINSKI INŠTITUT
Sedež in 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
E-pošta: info@zdi-nm.si
Splet: www.zdi-nm.si
Odgovorni osebi:
Matjaž Kramar, poslovodni direktor
Melita Kramar, spec. ZDT, strokovna direktorica
Dejavnosti centra:










individualna, partnerska in družinska terapija
terapevtska skupina za ženske
terapevtska skupina za ločene
svetovanje in informiranje
delavnice za osebnostno rast in krepitev partnerskih odnosov
predavanja
šola za starše
supervizija
strokovno sodelovanje z drugimi institucijami na področju socialnega varstva, zdravstva, šolstva, sodstva

Predstavitev:
Zakonski in družinski inštitut je zavod, katerega glavno poslanstvo je izvajanje terapevtske pomoči in drugih preventivnih dejavnosti. Vodilo pri našem delu je naše geslo
»Za osrečujoče medosebne odnose«. S svojim delom želimo prispevati k boljši kakovosti
življenja ljudi in zadovoljstva z medosebnimi odnosi. Verjamemo v odnose in v njihov
pomen, pa tudi v njihovo moč. S svojim prispevkom in udejstvovanjem nudimo posameznikom nudimo varen prostor, zaupanje in spoštovanje pri razreševanju osebnih stisk
na različnih področjih. V večji meri pa je naša pomoč namenjena posameznikom, parom
in družinam, ki se soočajo z različnimi oblikami nasilja v svojih odnosih. Dejavnost zavoda
podpirajo MDDSZ in nekatere občine s področja Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
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Gorenjska regija

KROG, Terapevtsko središče, Kranj
Janja Frelih Gorjanc, s.p., Kališka ulica 19, 4000 Kranj in
Mateja Vrhunc Tomazin, s.p., Pot na Močila 21, 4294 Križe
Prostori: Gorenjesavska cesta 15, 4000 Kranj
Tel: 04/236 60 88, E-pošta: info@zdi-krog.si,
janja.gorjanc@zdi-krog.si, matejavt@zdi-krog.si
Splet: www.zdi-krog.si
Odgovorni osebi:
Janja Frelih Gorjanc, univ. dipl. psih., spec. ZDT
Mateja Vrhunc Tomazin, spec. ZDT
Dejavnosti:
 individualna, zakonska in družinska terapija
 terapevtske skupine
 predavanja
 delavnice
 supervizije
Predstavitev:
KROG Terapevtsko središče že vrsto let nudi terapevtsko pomoč in podporo posameznikom, parom, otrokom in družinam, ki se soočajo z izzivi in težavami v osebnih, medosebnih in družinskih odnosih, pri vzgoji ter najrazličnejših duševnih izzivih, stiskah in
boleznih. Sva sodelavki, ki izhajava iz zasebnega neproﬁtnega zavoda in s poslanstvom
nadaljujeva pod istim imenom.
Terapevtsko oporo nudiva pri razreševanju najrazličnejših stisk: premagovanju izzivov ob
novonastalih življenjskih situacijah (ločitev, smrt v družini, brezposelnost, stres, bolezen),
pri izboljšanju samopodobe, vseh vrstah zlorab in travm ter zasvojenosti in danes tako
prepogoste življenjske izgorelosti.
Sodelujeva še z zunanjimi sodelavci, ki so prav tako specialisti zakonske in družinske
terapije. Podporo izvajamo v obliki individualnih terapij, svetovanja, delavnic, terapevtskih skupin in predavanj. Temelj našega dela je relacijska družinska terapija, ki temelji
na globinskem in trajnem preoblikovanju (medgeneracijskih) vzorcev vedenja, čutenj
in mišljenja v (intimnih) odnosih, kar zagotovo vodi v spremembo kakovosti življenja in
zdravja. Terapevti v svojem delu nerazdružljivo uporabljamo tudi tehnike tudi drugih pristopov: geštalta, EMDR, kognitivno-vedenjske terapije, tehnike telesne psihoterapije, joge,
focusinga, različne pristope alternativnega zdravljenja itn.
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Gorenjska regija

ZAKONSKI IN DRUŽINSKI INŠTITUT
BOHINJ, MATEJA CVETEK S.P.
Sedež: Ukanc 77, 4265 Bohinjsko jezero
Prostori: Ukanc 77, 4265 Bohinjsko jezero
Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
E-pošta: mateja.cvetek@guest.arnes.si
robert.cvetek@guest.arnes.si
Odgovorni osebi:
as. Mateja Cvetek, univ. dipl. psih., spec. ZDT
dr. doc. Robert Cvetek, univ. dipl. psih., spec. ZDT
Dejavnosti centra:
 TERAPIJE: individualna, zakonska in družinska terapija po relacijskem modelu ZDT
 SUPERVIZIJA: individualna ali skupinska supervizija na področju dela s posamezniki, pari
ali družinami
 STROKOVNA PODPORA: podpora posameznikom ali delovnim timom na področju medsebojnih odnosov, timskega dela in čustvenih kompetenc
 PSIHOLOŠKO SVETOVANJE: svetovanje na področju socialnega varstva ter vzgoje in
izobraževanja
 IZOBRAŽEVANJE: čustvene kompetence v partnerstvu, pri vzgoji otrok, v odnosih na delovnem mestu; izbrane teme s področja partnerskega in družinskega življenja; razvojna
psihologija otrok, mladostnikov in odraslih; razreševanje posledic travm; terapevtske
intervencije na področju dela s posamezniki, pari ali družinami
 RAZISKOVANJE: na področju zakona in družine, zakonske in družinske terapije ter zakonske in družinske diagnostike
Predstavitev:
V dejavnosti inštituta se lahko vključijo posamezniki, pari, družine, skupine in organizacije. 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.
Inštitut vodita zakonca dr. doc. Robert Cvetek in as. Mateja Cvetek, oba univerzitetna diplomirana psihologa, specialista zakonske in družinske terapije ter predavatelja na podiplomskih študijskih programih usposabljanja zakonskih in družinskih terapevtov na Teološki
fakulteti Univerze v Ljubljani.
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Gorenjska regija

HIŠA KRUHA,
Inštitut za celostno rast osebnosti
Sveti Duh 244, 4220 Škofja Loka
Tel: 031/236 729
E-pošta: hisakruha.si@gmail.com
Splet: www.ursulinke.rkc.si/hisa_kruha.php
Odgovorna oseba:
s. Meta Potočnik, prof. razrednega pouka, izpop. iz ZDT
Dejavnosti centra:
 strokovna psihoterapevtska pomoč za
posameznike, pare in družine
 psihološko-duhovni programi za ženske (skupine in enodnevne delavnice)
 skupina za razporočene
 skupina za mlade mamice
 terapevtska skupina za premagovanje depresije
in tesnobnosti
 vzgojno-preventivni programi za otroke
in dekleta (od 9–12 let in od 13–16 let)
 predavanja za starše v okviru programov za otroke
 delavnice in individualna srečanja za učenje poslušanja govorice telesa (focusing)
Predstavitev:
Terapevtska pomoč je del celostne Vizije Hiše kruha, ki temelji na prepričanju, da je treba
razumeti človeka kot celoto telesa, duše in duha. Kot dodatno podporo pri psihološkem
zdravljenju nudimo naslednje programe in pristope: Osebna zgodba (pisanje lastne
zgodbe), body work (petdnevni intenzivni program), duhovne vaje s postenjem, učenje
krščanske meditacije in sproščanja. Pri teh programih sodelujejo člani ekipe Hiše kruha in
zunanji sodelavci.
V Hiši kruha je v sklopu programov mogoče prenočiti. Sprejemamo tudi posameznike, ki
potrebujejo odmik za razmislek, žalovanje ali počitek v primerih izgorelosti. Pri tem jim je
na voljo strokovna podpora.
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PTICA – zavod, Kranj
Ješetova 25, 4000 Kranj
Tel: 041/787 436, 04/231 25 55
Splet: www.ptica.si
Odgovorna oseba:
dr. Peter Metlikovič
Dejavnosti centra:
 podjetniško svetovanje
 coaching
 zakonska in družinska terapija
Predstavitev:
Zavod Ptica je bil ustanovljen leta 2006 z namenom pomagati podjetjem, timom, družinam
in posameznikom pri njihovem razvoju in rasti. Dr. Metlikovič je bil pred ustanovitvijo zavoda 7 let evropski direktor razvoja in raziskav v multinacionalki Goodyear EPE. Doktoriral
je v Ameriki iz 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.
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FRANČIŠKANSKI DRUŽINSKI INŠTITUT
Sedež: Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana
Prostori: Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01/200 67 60 in 01/200 67 67
E-pošta: fdi@siol.net
Splet: www.franciskanski-druzinski-institut.si
Odgovorna oseba:
prof. dr. Christian Gostečnik, OFM
Predstavitev:
Frančiškanski družinski inštitut je zasebni zavod za terapevtsko pomoč zakoncem,
družinam in posameznikom v stiski. Na inštitutu poteka tudi izobraževanje zakonskih
in družinskih terapevtov ter strokovno znanstveno raziskovanje na področju družine in
partnerstva. Klinično delo izvajamo na podlagi relacijskega družinskega modela, ki predpostavlja, da telo vedno začuti resnico ter da je temeljna človekova drža usmerjena k
odnosom. Na tem področju se namreč odigravajo najznamenitejše zgodbe naše intime,
zapleti in bolečine, ki jih skušamo razreševati.
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DRUŽINSKI IN TERAPEVTSKI
CENTER POGLED
Cankarjeva 7a, 1230 Domžale
Tel: 064/171 492
E-pošta: zavod@pogled.si
Splet: www.pogled.si
Odgovorna oseba:
prof. Andreja Vukmir, spec. ZDT,
direktorica in strok. direktorica
Dejavnosti centra:
 individualna, zakonska in družinska terapija
 terapevtsko svetovanje za posameznike, pare in družine
 predavanja
 predavanja z delavnicami
 podporna skupina za strokovne delavce
 individualna in skupinska supervizija
 založništvo
Predstavitev:
Družinski in terapevtski center Pogled je bil ustanovljen leta 2010 in se je sprva imenoval
Družinski center Škofja Loka. Ob koncu leta 2012 smo spremenili ime in se preselili
v Domžale. Terapevtki Barbara Vister in Andreja Vukmir, obe specialistki zakonske in
družinske terapije, nudiva strokovno pomoč v obliki enkratnih pogovorov ali daljših terapevtskih srečanj. Od začetka leta 2012 sva vključeni v izobraževalni program Somatic
Trauma Therapy v Cambridgeu, ki ga vodi in izvaja Babette Rothschild. Zato je del našega
programa Travma center, kjer nudimo psihoterapevtsko pomoč vsem, ki trpijo za posledicami hudih tesnob, paničnih napadov in PTSD (posttravmatsko stresno motnjo).
Poleg terapevtskega dela izvajamo delavnice in izobraževanja o stresu in izgorelosti za vse,
ki se pri svojem delu ukvarjajo z ljudmi: učitelje, socialne delavce, terapevte itd. Še posebej
smo dejavni v šolah, saj ima Andreja dolgoletne pedagoške izkušnje.
Center se ukvarja tudi z izdajanjem knjig s terapevtskega strokovnega področja.
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DRUŽINSKI INŠTITUT
Prešernova 7, 1000 Ljubljana
Tel: 01/425 33 33
Splet: www.druzinski-institut.si

Odgovorni osebi:
Miha Ruparčič, direktor
Carmen Breznikar Ruparčič, strokovna vodja
Dejavnosti centra:
 terapevtsko spremljanje za posameznike, pare in družine
 supervizija
Predstavitev:
Najpogosteje spremljamo ljudi v procesih žalovanja ob razhodih, smrti ali samomoru
bližnje osebe, smrti otroka, že tudi v času nosečnosti, 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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DRUŽINSKI INŠTITUT BLIŽINA,
enota LJUBLJANA
Prešernova cesta 7, 1000 Ljubljana
Tel.: 040/130 155
E-pošta: info@blizina.si
Splet: www.blizina.si
Odgovorni osebi:
asist. Sara Jerebic, spec. ZDT,
asist. Drago Jerebic, spec. ZDT
Dejavnosti:
 individualna, zakonska/partnerska in družinska terapija
 terapija z otroki
 izobraževanje: TERAPIJA Z OTROKI
 psihoedukativne delavnice: STARŠEVSTVO PO RAZVEZI
 partnerske delavnice: ČAS ZA NAJU
 delavnice za moške: MOŠKI IN ČUSTVA
 program preprečevanja nasilja in spolnih zlorab: VAREN OTROK
 individualna in skupinska SUPERVIZIJA
 skupinska terapija za posameznike z izkušnjo spolne zlorabe
 delavnice za učence in dijake
 izobraževanja za zaposlene v socialnem varstvu, šolstvu in zdravstvu
Predstavitev:
Družinski inštitut Bližina, ki deluje od leta 2006, nudi strokovno terapevtsko pomoč v
Ljubljani in Celju. Največ pozornosti posveča terapevtskemu delu s pari, posamezniki,
družinami in otroki. Za slednje terapija poteka v obliki strukturirane igre s pripomočki:
risalni pribor, glina, peskovnik, lutke. Kot del spremljajoče terapevtske dejavnosti inštitut
izvaja izobraževanja, delavnice in usposabljanja za starše, pare, otroke, učence in dijake
ter strokovne delavce zaposlene na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja,
zdravstva in pravosodja, katerih število presega 12.000. Inštitut sodeluje s centri za socialno delo, šolskimi svetovalnimi službami, sodišči, tožilstvom in drugimi. Raziskovalna
dejavnost je usmerjena na področje partnerskih in starševskih odnosov, travm ter zasvojenosti. Inštitut vodita zakonca Sara in Drago Jerebic, specialista zakonske in družinske
terapije, asistenta na magistrskem programu Zakonske in družinske študije in programu
izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija.
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DRUŠTVO LIST – LOČITEV, INFORMIRANJE, SVETOVANJE, TERAPIJA
Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 051/326 155, 030/636 907 in 041/370 004
E-pošta: info@drustvo-list.si
Splet: www.drustvo-list.si
Odgovorna oseba:
mag. Tanja Salecl, spec. ZDT
Dejavnosti izvajamo:
mag. Tanja Salecl, spec. ZDT
univ.dipl. ﬁl. Alja Stvarnik, spec. ZDT, družinska mediatorka
mag. Violeta Irgl, spec. ZDT
Dejavnosti centra:
 individualna, zakonska in družinska terapija
 svetovalni pogovori
 skupina za samopomoč osebam, ki so se razšle s partnerjem/partnerko
 skupina za samopomoč parom, ki ne morejo imeti otrok
 skupina za samopomoč svojcem ob izgubi bližnjega zaradi samomora
 raziskovalna dejavnost na področju družine in partnerstva ter družinske in zakonske
terapije
 predavanja na teme: razveza, izzivi neplodnosti, življenje ob izgubi bližnjega zaradi samomora
 družinska mediacija
Predstavitev:
Specializirani smo za nudenje pomoči ob stiskah, ki jih posameznik ali posameznica, parterja in družine doživljajo ob izgubah: razvezi ali zapustitvi partnerja/partnerke, nemoči
pri prizadevanju, da bi dobili otroka, in samomoru bližnjega. Pomoč je usmerjena k odkrivanju, boljšemu razumevanju in s tem tudi spreminjanju sebe ter posredno odnosov z
bližnjimi. S svojim znanjem, izkušnjami in metodami vam družinski terapevt olajša pot do
novih spoznanj in življenjskih odločitev.
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PSIHOTERAPEVTSKI INŠTITUT – PTI D.O.O.
Celovška 103, 1000 Ljubljana
Tel: 041/769 777
E-pošta: pti@siol.net
Splet: www.pti.si
Odgovorna oseba:
dr. Veronika Seles
Dejavnosti centra:
 individualna terapija
 partnerska terapija
 družinska terapija
 enkratni posvetovalni pogovori
Predstavitev:
Dr. Veronika Seles je doktorica znanosti iz področja zakonske in družinske terapije (Univerze
v Ljubljani) in specializantka iz Objekt relacijske teorije in prakse na Mednarodnem Psihoterapevtskem Inštitutu (International Psychotherapy Institut - IPI) v Washingtonu D.C., ZDA.
Prav tako ima zaključeno dodatno izobraževanje medpartnerske terapije, na Mednarodnem
Psihoterapevtskem Inštitutu (IPI) v Washingtonu D.C., ZDA (Assessment and Early Treatment
in Couple Work. In association with the Tavistock Centre for Couple Relationships (TCCR)). Je
članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Prav tako pa tudi polnopravna
članica združenja terapevtov na Mednarodnem Psihoterapevtskem Inštitutu v Washingtonu
D.C., ZDA. Terapevtsko delo opravlja po modelu relacijske družinske terapije kot samostojna
terapevtka in pod stalnim supervizorstvom dolgoletnega profesorja in psihoterapevta iz New
Yorka, člana IPI, ZDA. Pogosto se udeležuje mednarodnih konferenc, raznih strokovnih predavanj in delavnic na različnih fakultetah in drugih institucijah v Sloveniji in tujini, na katerih
tudi sama predava. Je avtorica prve knjige o nezvestobi v Sloveniji z istoimenskim naslovom
»NEZVESTOBA«, v kateri podrobno opisuje tipe nezvestobe, vzroke zanjo, njene posledice in
pot zdravljenja (individualno/medpartnersko). Knjiga je namenjena tako nezvestim, prevaranim in tretjim osebam v odnosu, kot tudi osebam, ki želijo nezvestobo v svojem odnosu
oz. zakonu preprečiti. Sicer pa redno sodeluje z različnimi mediji (časopisi, radijske postaje,
TV postaje), preko različnih člankov, kolumn, intervjujev, mnenj … in je tudi Vivina zdravnica.
Je mati dveh deklet in živi v Ljubljani, kjer tudi deluje njen Psihoterapevtski Inštitut – PTI, katerega je ustanovila leta 2006 in v katerem tudi sama dela kot psihoterapevtka.
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TERAPEVTSKI INŠTITUT SIDRO
Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana
Tel: 051/201 011
E-pošta: info@ti-sidro.si
Splet: www.ti-sidro.si
Odgovorna oseba:
Ivan Platiša, spec. ZDT
Dejavnosti centra:
 strokovna terapevtska pomoč za posameznike,
pare in družine
 individualna in skupinska supervizija
 skupina za mlade očete
 raziskovalno delo na področju partnerskih
in družinskih odnosov, vzgoje, sodelovanja
med institucijami na področju socialnega
varstva in zdravstvene oskrbe
 predavanja in delavnice
Predstavitev:
Zavod Terapevtski inštitut Sidro v svojem poslanstvu želi prinašati posameznikom, parom
ter družinam upanje, da so pristni odnosi mogoči in da vsak trud, ki ga vložimo v odnose,
pomeni pozitivno spremembo na številnih ravneh življenja.
Storitve inštituta so na voljo tistim, ki si želijo živeti v večji pristnosti, tistim, ki so se znašli
sredi težkih preizkušenj (depresija, žalovanje, bolezni, razveza, težavni odnosi na delovnem mestu itd.) ali ob drugih pomembnih življenjskih prelomnicah.
Strokovna pomoč poteka po modelu relacijske družinske terapije in vključuje
najsodobnejša spoznanja s področja navezanosti in nevroznanosti.
Nudimo tudi supervizorsko podporo strokovnim delavcem v socialnem varstvu, pripravljamo najrazličnejša predavanja na temo medosebnih odnosov, vzgoje, medsebojnega
povezovanja.
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SOČUTJE, ZAKONSKE IN DRUŽINSKE TERAPIJE,
TANJA REPIČ SLAVIČ S.P.
Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana (v prostorih FDI)
E-pošta: tanja.repic1@guest.arnes.si,
tanjarepic@gmail.com
Splet: www.socutje.si
Odgovorna oseba:
doc. dr. Tanja Repič Slavič
Dejavnosti:
 individualne terapije
 zakonske ali partnerske terapije
 družinske terapije
 enkratni pogovori
 supervizije (skupinske in individualne)
 predavanja in izobraževanja
 terapevtska skupina za žrtve spolnih zlorab
Predstavitev:
Doc. dr. Tanja Repič Slavič je zakonska in družinska terapevtka ter predavateljica na magistrskem in doktorskem študiju na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Z ekipo prof. dr.
Gostečnika uči nove generacije terapevtov na terapevtskih treningih v okviru programa
izpopolnjevanja. Od leta 2012 je strokovna vodja stažistov na Frančiškanskem družinskem
inštitutu. Doktorirala je na temo spolnih zlorab, iz česar je napisala tudi knjigo Nemi kriki
spolne zlorabe in novo upanje. Poleg znanstvenih raziskav pri nas in v tujini aktivno sodeluje tudi na mednarodnih konferencah s prispevki s področja relacijske družinske terapije v
povezavi s travmami, predvsem s spolno zlorabo.
Terapije so namenjene posameznikom, parom in družinam, ki trpijo zaradi spolnih, ﬁzičnih
ali čustvenih zlorab, ločitve, nezvestobe, odtujenosti v partnerskem odnosu, težav v spolnosti, različnih 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. Prav tako izvaja predavanja, izobraževanja in supervizije za strokovne
delavce, ki se v različnih poklicih (terapevti, učitelji, psihologi, socialni delavci, vzgojitelji)
ukvarjajo z naštetimi področji.
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KATJUŠA JAKŠIČ S.P.
Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana
Tel: 040/ 579 334
Splet: www.druzinsko-svetovanje.si

Odgovorna oseba:
Katjuša Jakšič, spec. ZDT in geštaltpedagoginja

Dejavnosti centra:
Izvajanje individualnih, partnerskih in družinskih terapij ter vodenje različnih skupin. 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
 vsem, ki so se srečali s težavami, kot so ločitev, nasilje, alkoholizem, smrt v družini,
čustvena zloraba, spolna zloraba
 vsem, ki se soočajo z depresijo, anksioznostjo, paničnimi napadi
 posameznikom, ki želijo izboljšati svojo samopodobo in odnose z drugimi osebami ter s
tem izboljšati kakovost svojega življenja.
Predstavitev:
Katjuša Jakšič je specialistka zakonske in družinske terapije in geštaltpedagoginja. Deluje
samostojno v okviru svojega s.p. Njeno terapevtsko delo temelji na družinskem relacijskem modelu, ki ga je razvil dr. Christian Gostečnik, in na principih geštaltpedagogike.
Pomoč nudi posameznikom, parom in družinam, ki se znajdejo v stiski. Terapija poteka po
uvodnem pogovoru s terapevtko, in sicer enkrat tedensko po eno uro.
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DR. SAŠA POLJAK LUKEK, S.P.
Nazorjeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v prostorih FDI)
Tel: 030/335 388
E-pošta: info@druzinskaterapija.si
Splet: www.druzinskaterapija.si
Odgovorna oseba:
dr. Saša Poljak Lukek
Dejavnosti centra:
 individualna terapija
 zakonska terapija
 družinska terapija
 enkratni posvetovalni pogovori
 skupinska terapija
Predstavitev:
Dr. Saša Poljak Lukek je doktorica znanosti s področja zakonske in družinske terapije in
specialistka zakonske in družinske terapije. Terapevtsko delo opravlja po modelu relacijske družinske terapije kot samostojna terapevtka in pod okriljem ter stalno supervizijo
Frančiškanskega družinskega inštituta. Terapevtske storitve nudi posameznikom, ki se znajdejo v stiki, iz katere sami ne najdejo poti, zakoncem in parom, ki iščejo novo priložnost
za izboljšanje ali popravilo odnosa, družinam, ki iščejo bolj funkcionalne vzorce odnosov.
Svoje praktično delo pa dr. Saša Poljak Lukek znanstveno in pedagoško nadgrajuje z asistentskih delom na drugostopenjskem magistrskem programu Zakonske in družinske
študije in na izpopolnjevanju Zakonska in družinska terapija. Združenje zakonskih in
družinskih terapevtov Slovenije ji je podelilo naziv terapevt in učitelj.
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SVETOVALNICA FUŽINE
(CSD Ljubljana Moste-Polje)
Preglov trg 15, Ljubljana
Tel: 01/520 64 42, 040/666 320
Splet: www.csd-ljmostepolje.si/svetovalnica
Odgovorna oseba:
Marjan Vončina, direktor CSD
Dejavnosti centra:
 informiranje
 psihosocialna pomoč
 psihološko svetovanje
 terapija s pari, posamezniki in družinami
Predstavitev:
Svetovalnica Fužine deluje kot preventivni skupnostni program v okviru CSD Ljubljana
Moste-Polje od leta 1990 in jo soﬁnancirata MDDSZ in MOL. V Svetovalnici Fužine od
leta 2007 izvajamo terapije po relacijskem družinskem modelu s posamezniki, pari in
družinami. Redno sta zaposleni dve osebi: univ. dipl. psihologinja in specialistka zakonske
in družinske terapije ter univ. dipl. socialna delavka svetovalka.

42

Osrednjeslovenska regija

ZAVOD NAMEN
Sedež: Erjavčeva 25, 1000 Ljubljana
Prostori: Trdinova 7, 1000 Ljubljana
Tel.: 040/762 566
E-pošta: zavod.namen@gmail.com
Splet: www.zavod-namen.si
Odgovorni osebi:
Mateja Bedenk Košir, spec. ZDT,
Polona Kersnik, spec. ZDT
Dejavnosti centra:
Nudimo strokovno psihoterapevtsko pomoč družinam, parom ter posameznikom, ki
doživljajo stisko ali pa si želijo globlje spoznati samega sebe, izboljšati kakovost medosebnih odnosov in življenja nasploh. Psihoterapevtska pomoč je namenjena reševanju
različnih življenjskih težav:
 pomoč posameznikom, ki se soočajo s težavami, kot so 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 so 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 pri družinskih stiskah in težavah, kot so 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 predavanja ali delavnice za starše, dijake, študente, učitelje, vzgojitelje idr. ciljne
skupine v zdravstvu. Terapevti so izkušeni in strokovno usposobljeni, z opravljenim podiplomskim študijem iz zakonske in družinske terapije. Delo poteka v obliki svetovalnih
terapevtskih pogovorov po modelu relacijske družinske terapije, priznane s strani AAMFT
(Ameriškega združenja za zakonsko in družinsko terapijo). Terapevtsko delo izvajamo v
slovenskem, angleškem, srbskem in hrvaškem jeziku.
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DARJA JUSTINEK, S.P.
Grčarevec 17, 1370 Logatec
Tel.: 041/364 668
E-pošta: djustinek@gmail.com
Prostor za izvajanje terapij je v Ljubljani.
Odgovorna oseba:
Darja Justinek, mag. ZDT
Dejavnosti:
 izvajanje individualnih, zakonskih in družinskih terapij,
 izobraževanje in delavnice za zaročence,
 izobraževanje in delavnice za zakonske pare.
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 komunikaciji, agresivno vedenje,
težave v spolnosti, odvisnosti enega partnerja od alkohola, drog ali spolnosti.
 težave otrok in staršev v družini, kot so 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 so na primer občutek manjvrednosti, občutek
osamljenosti, težave v komunikaciji z drugimi, strah pred odnosi, zlorabe, tesnoba,
težave z odvisnostjo, depresivnost.
Izobraževanje je namenjeno osebnostni rasti posameznika in izboljšanju medosebnih
odnosov.
Predstavitev:
Mag. Darja Justinek izvaja terapije po relacijskem družinskem modelu. Dolgoletno prakso na področju svetovanja je izpopolnila s teoretičnim strokovnim znanjem iz relacijske družinske terapije. Redno izvaja treninge komunikacijskih veščin in predavanja za
zaročence. Terapevtska dejavnost pa je namenjena osebam, ki želijo izboljšati svoje zakonsko, partnersko in individualno življenje.
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GORBIS d.o.o.
Pregljeva 1, Ljubljana
Tel: 040/415 868
Splet: www.bi-terapija.si

Odgovorna oseba:
Biljana Gorše
Dejavnosti centra:
 izvajanje zakonske in družinske terapije po modelu relacijske terapije za posameznike,
pare in družine
 izobraževanje odraslih in mladine
 raziskovalna dejavnost
Predstavitev:
Zakonska in družinska terapija poteka v prostorih na Slovenski 27 v Ljubljani. Naše poslanstvo je tako nudenje pomoči posameznikom, parom in družinam pri reševanju problemov kot raziskovanje in širjenje znanja s področja odnosov, razvoja posameznika in
njegove vpetosti v okolje. V vizijo podjetja je vključeno odpiranje novih delovnih mest za
več kot enega terapevta.
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DRUŽINSKI CENTER STIK
(daljše CENTER ZA ZAKONSKO IN
DRUŽINSKO TERAPIJO STIK)
Sedež: Ulica bratov Učakar 50,
1000 Ljubljana
Prostori: Galerija Kapitelj,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
Tel: 01/430 46 14, 031/702 938
Splet: www.stik.si
Odgovorna oseba:
Barbara Kreš
Dejavnosti centra:
 psihoterapevtska pomoč posameznikom, parom in družinam v stiski (težave v medsebojnih odnosih v družini, kot so konﬂikti, prevare, odtujenost, nezadovoljstvo, čustvena
odvisnost, ločitev, motnje hranjenja, zlorabe, nasilje, alkoholizem, droge, poporodna
depresija, duševne bolezni, samomor, smrt v družini, nizka samopodoba idr.)
 psihoterapevtska in izobraževalna pomoč staršem pri vzgoji otrok (npr. trma, neubogljiv
otok, hiperaktiven otrok, samopoškodbe, agresivni otroci idr.)
 psihoterapevtska pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami
 psihoterapevtska pomoč ljudem, ki imajo težave na delovnem mestu
 izobraževalni programi za različne ciljne skupine (šole za starše, delavnice za pare in
družine, delavnice in predavanja za starše otrok s posebnimi potrebami itd.)
Predstavitev:
Nudimo pomoč posameznikom, parom in družinam v stiski ter pomoč pri izboljšanju
samopodobe in kakovosti odnosov. Naše delo obsega terapevtsko pomoč in izobraževalne
programe za različne ciljne skupine. Storitve opravljajo strokovno usposobljeni terapevti z
raznovrstnimi večletnimi izkušnjami s področja psihoterapije, ki se ves čas dodatno usposabljajo. Zaposlujemo tri terapevte, pri izvajanju terapij ter pri izobraževalnih programih pa
kot zunanji sodelavci pa sodelujejo še trije terapevti. Pomemben del naše dejavnosti je raziskovanje terapevtskega procesa z namenom ovrednotenja lastnega dela, izpopolnjevanja letega ter razvijanja novih terapevtskih pristopov. Delujemo na lokacijah v Ljubljani in Novem
mestu, naše storitve pa soﬁnancirajo MDDSZ, Mestna občina Novo mesto in donatorji.
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STUDIO SIMBALEIN
Center za terapijo in kulturo odnosov
Sedež: Ljubljanska cesta 15, Šmarje-Sap
Prostori: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Tel: 030/689 656 in 01/620 93 58
E-pošta: info@studio-simbalein.si
Splet: www.studio-simbalein.si
Odgovorna oseba:
Edin Duraković, direktor
Dejavnosti centra:
 zakonska in družinska terapija in svetovanje
 terapevtske skupine
 predavanja in delavnice
 e-svetovanje
 coaching
 raziskovanje
Predstavitev:
Studio Simbalein (prej Psihoterapije Simbalein) je center za zakonsko družinsko terapijo
in vzgojo medosebnih odnosov. Izvaja izobraževalne programe za različne ciljne skupine,
svetuje zaposlenim in poslovnim subjektom na področju delovnih odnosov. Spodbuja
in razvija kulturo človekoljubja in ustvarjalnost v družinskem, poklicnem in družbenem
življenju. Področja dela: travme in zlorabe v odnosih, zlorabe v odnosih medmrežja,
starševstvo in vzgoja, nezvestoba, zasvojenost, trpinčenje na delovnem mestu (mobing),
poklicni odnosi v športu, karierni razvoj posameznika, coaching, kultura in umetnost.
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CENTER ZA DRUŽINSKO TERAPIJO KAMNIK
Sedež: Toma Brejca 4, 1241 Kamnik
Prostori: Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale
Tel: 040/188 047
E-pošta: info@druzinska-terapija.si
Splet: www. druzinska-terapija.si
Odgovorni osebi:
Matjaž Humar, inž., poslovodni direktor
Nataša Bider Humar, spec. ZDT, strokovna direktorica
Dejavnosti centra:
 individualna, zakonska in družinska terapija ter svetovanje
 terapija z otroki in mladostniki
 predavanja in delavnice za starše, partnerje, učitelje in vzgojitelje ter druge strokovnedelavce
 izobraževanja za starše, partnerje, učitelje in vzgojitelje ter druge strokovne delavce
Predstavitev:
Center za družinsko terapijo Kamnik deluje že osmo leto. Imamo dve terapevtki z licenco
zakonskega in družinskega terapevta. Doslej smo opravili več kot 5000 terapevtskih ur s
klienti in več kot 190 predavanj in delavnic za starše, partnerje, učitelje in vzgojitelje ter
druge strokovne delavce po različnih krajih Slovenije. Pri delu z ljudmi dosegamo zelo dobre rezultate. Ta odziv dobimo s strani naših klientov, s katerimi smo v dolgoročnem stiku
in tako lahko spremljamo njihov napredek ter izboljšanje kakovosti njihovega življenja.
Ena naših posebnosti je delo z otroki in mladostniki. Na tem področju se ves čas strokovno izpopolnjujemo predvsem v tujini. Vsako leto se udeležujemo kongresov z našega
področja dela tako v Sloveniji kot tudi zunaj njenih meja.
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SRCE, ZAKONSKA IN DRUŽINSKA
TERAPIJA IN SVETOVANJE,
LUCIJA SMERDEL, S.P.
Sedež: Dolenji Boštanj 4b, 8294 Boštanj
Prostori: UNIPAS, Poljanska 4, Ljubljana
Tel: 068/130 880
E-pošta: srcezdt@gmail.com
Odgovorna oseba:
Lucija Smerdel, univ. dipl. teol.
Dejavnosti centra:
 delavnice za osebnostno rast za mlade med 18. in 35. letom
 delavnice za osebnostno rast za posameznike nad 35. letom
 delavnice s področja komuniciranja
 delavnice o čustvih in telesu
 terapija in svetovanje za posameznike, pare in družine
 predavanja s področja medgeneracijskih odnosov, medosebnih konﬂiktov, starševstva
in vzgoje
 strokovno sodelovanje z UNIPASOM – škoﬁjskim uradom za univerzitetno pastoralo
 strokovno sodelovanje z institucijami s področja sociale in šolstva
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SuperT
Zakonska – družinska terapija in supervizija
Barbara Simonič s.p.
Prostori: Nazorjeva ulica 1, 1000 Ljubljana
(v prostorih Frančiškanskega družinskega inštituta)
Tel: 040 630 118
E-pošta: barbara.simonic1@gmail.com;
barbara.simonic1@guest.arnes.si
Splet: www.supert.si
Odgovorna oseba:
doc. dr. Barbara Simonič, spec. zakonske in družinske terapije
Dejavnosti centra:
 terapije s posamezniki, pari in družinami
 individualna in skupinska supervizija
 predavanja, delavnice in izobraževanje
Predstavitev:
Doc. dr. Barbara Simonič je zakonska in družinska terapevtka ter supervizorka. Terapevtsko
delo s posamezniki, pari in družinami izvaja od leta 2004, ko je zaključila specialistični študij
zakonske in družinske terapije. Pri svojem delu se srečuje z različnimi oblikami stisk, največ
pa z vprašanji in zapleti, ki nastanejo ob soočanju z ločitvijo, z nezvestobo v odnosih, s posledicami alkoholizma, težavami v starševstvu, nasiljem in zlorabami ter z depresijo. Doktorirala je na temo sočutja v medosebnih odnosih. Je avtorica knjige Empatija, poleg tega
pa avtorica in soavtorica večih znanstvenih in strokovnih prispevkov. Na Teološki fakulteti
(Univerza v Ljubljani) je predavateljica na drugostopenjskem magistrskem študiju Zakonske in družinske študije. Opravljen ima strokovni izpit na področju socialnega varstva, je
tudi supervizorka z licenco za izvajanje supervizije na področju socialnega varstva.
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POGOVORNO ZDRUŽENJE
ČLOVEŠKA TOPLINA
Prostori: Kotnikova 5, Ljubljana
Tržaška 85, Ljubljana
Kidričeva 12, Ilirska Bistrica
Tel: 041/448611
E-pošta: pz.clotop@gmail.com
Splet: www.cloveska-toplina.com
Odgovorna oseba:
Dragica Erpič, predsednica
Dejavnosti centra:
 Terapevtske skupine za zdravljenje odvisnosti od alkohola in drugih odvisnosti
 Družinska, partnerska in individualna terapija
 Svetovalni razgovori pred vključitvijo v skupine
 Terapevtska skupina za žrtve spolne zlorabe
 Skupine za OOA
Predstavitev:
Pogovorno združenje Človeška toplina deluje od leta 2001 na področju zasvojenosti z
alkoholom. Kasneje pa se je naša dejavnost razširila še na druga področja nudenja pomoči
ljudem v stiski, kot so težave v partnerskem odnosu, nezvestoba, depresije, anksioznosti,
panični napadi, zmanjševanje posledic travm iz otroštva. Terapije izvaja Dragica Erpič po
relacijski družinski metodi; diplomirala je na fakulteti Sigmunda Freuda na Dunaju, študij
nadaljuje na magistrskem programu ZDŠ v Ljubljani.
Dodatna izobraževanja :
 vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj,
 iz sistemske skupinske psihoterapije,
 za delo z osebami s težavami v duševnem zdravju,
 oblikovanje profesionalnega terapevtskega odnosa pri delu z zasvojenimi,
 psihoterapija travme,
 motnje hranjenja.
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DRUŽINSKI INŠTITUT ZAUPANJE – Sevnica
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
Tel: 07/8141 056, 041/772 245
E-pošta: info@zaupanje.net
Splet: www.zaupanje.net
Odgovorna oseba:
Damijan Ganc, direktor
Dejavnosti centra:
 individualna, zakonska in družinska relacijska terapija
 svetovanje za izboljšanje komunikacije v družini
 priprava na zakon oz. skupno življenje
 programi za preprečevanje nasilja v družini, pomoč
storilcem ﬁzičnega nasilja
 terapevtska skupina za osebe z motnjo hranjenja
 pogovorna skupina za mlade mamice
 pogovorna skupina za ločene, delavnice za ločene
starše
 pogovorna skupina za priseljence ter tečaj slovenskega jezika za priseljence
 mladinska skupina Mnenjalnica, kulturno-izobraževalne aktivnosti (delavnice) za mlade
 medgeneracijska klekljarska skupina Bucike, različne aktivnosti za upokojence
 učna pomoč otrokom in mladostnikom, pomoč pri integraciji otrok priseljenskih družin
 koordinacija interdisciplinarnega tima na občinski ravni, predavanja za šole in vrtce

Predstavitev:
Na Družinskem inštitutu Zaupanje v okviru programov Terapevtski center Zaupanje in
Družinski center Sevnica izvajamo terapevtske in preventivne dejavnosti za številne ranljive skupine (posamezniki, pari in družine v različnih medosebnih in čustvenih stiskah,
ločene družine, otroci, mladostniki, starejši, priseljenci in drugi). V okviru občinskega interdisciplinarnega tima aktivno sodelujemo pri pripravi in izvedbi novih programov za
različne ciljne skupine v občini Sevnica in širši posavski regiji.
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Zavod IZVIR, zavod za izobraževanje,
raziskovanje, svetovanje in terapijo
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
Tel: 031/899 674
E-pošta: zavod.izvir@gmail.com
Odgovorna oseba:
Mojca Pompe Stopar, direktorica
Dejavnosti centra:
 individualne, zakonske/partnerske in družinske terapije
 programi za ženske: skupina za mamice z dojenčki, skupina za razporočene
 svetovanje in spremljanje posameznikov in družin v različnih stiskah (učne/vedenjske
težave otrok, vzgojna nemoč)
 predavanja in delavnice za starše in zakonce
 predavanja in delavnice za šole, vrtce, domove za ostarele in druge ciljne skupine
 raziskovalna dejavnost
Predstavitev:
Zavod IZVIR nudi terapevtsko pomoč družinam, parom in posameznikom v stiskah, kot so
težave v partnerskem odnosu, različne oblike odvisnosti, nasilje, vzgojna nemoč, izgube in
žalovanje, depresija idr. Terapevtsko delo temelji na relacijski družinski teoriji, katere cilj je
globinsko preoblikovanje notranjih čustvenih in miselnih vzorcev medsebojnih odnosov.
Poleg terapevtskega dela izvajamo različne delavnice in predavanja s področja medosebnih odnosov. Razvijamo programe za ženske v različnih življenjskih obdobjih. Terapevtsko
delo, predavanja in različne delavnice izvajamo podiplomsko usposobljeni specialisti oz.
doktorandi zakonske in družinske terapije.
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TERAPEVTSKI INŠTITUT – ODNOS
Sedež in enota Izola: Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola
Enota Postojna: Prečna ulica 2, 6230 Postojna
Tel: 031/371 143
E-pošta: info@odnos.org
Splet: www.odnos.org
Odgovorna oseba:
Boštjan Trtnik, direktor
Dejavnosti centra:
 zakonska in družinska terapija za posameznike, pare in
družine v krizi po modelu relacijske družinske terapije
in Imago terapije
 terapevtska skupina odrasli otroci alkoholikov
 predavanja in delavnice za starše
 delavnice za mladostnike
 delavnice za otroke
 predavanja za izboljšanje kakovosti medosebnih
odnosov
Predstavitev:
Zakonske in družinske terapije in večino drugih dejavnosti inštituta izvaja Nada Trtnik, specialistka zakonske in družinske terapije, doktorska kandidatka.
Zakonske in družinske terapije so namenjene posameznikom, parom in družinam, ki se
soočajo s konﬂikti v partnerskem in družinskih odnosih, nezvestobo, ločitvami, odtujenostjo, zasvojenostmi (alkohol, droge, odnosi), težavami v spolnosti, depresijo, slabo
samopodobo, strahovi, težavami pri vzgoji, agresivnim vedenjem otrok, travmami zaradi
odraščanja ob zasvojenemu staršu.
Programe delno soﬁnancirajo občine Izola, Koper, Piran, Pivka, Vipava, Cerknica in Postojna, delno so samoplačniški.
Pri svojem delu sodelujemo z osnovnimi in srednjimi šolami, centri za socialno delo in drugimi nevladnimi organizacijami na področju Obale in notranjsko-kraške regije.
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DRUŽINSKI CENTER SVETA GORA
Sveta Gora 6, 5250 Solkan
Tel: 040/351 236
E-pošta: druzinski.center@svetagora.si
Splet: www.dcsg.si
Odgovorna oseba:
mag. Mateja Kraševec, dipl. soc. pedag., spec. ZDT
Dejavnosti centra:
 strokovna terapevtska pomoč za posameznike, pare in družine
 dvakrat tedensko dežurstvo na telefonu za naročanje ali strokovno svetovanje
 večeri za starše (ciklus predavanj s problematiko vzgoje in odraščanja)
 večeri za zakonce (ciklus predavanj z vsebinami zakonskega/partnerskega odnosa)
 posamezna strokovna predavanja, ki zadevajo problematiko družine, odnosov, področja
čustvovanja, zlorab, vzgoje, zasvojenosti
 terapevtska skupina za ločene/razporočene
 vikendi za zakonce
 poletni teden za družine
 supervizija po modelu RDT
 večeri za osebno rast in različne terapevtske skupine
Predstavitev:
Družinski center Sveta Gora je samostojen zasebni zavod. Ustanovljen je bil z namenom
nuditi strokovno terapevtsko pomoč po najnovejšem modelu relacijske družinske terapije,
pred tem pa je deloval že vrsto let brez pravnoformalne ureditve. Delujemo na Sveti Gori.
V centru delamo štirje terapevti:
 Mateja Perše Juretič, dipl. soc. del., spec. ZDT
 Irena Bevk, dipl. soc. del., spec. ZDT
 Marjan Čuk, dipl. teolog, spec. ZDT, vpisan na mag. študij ZDT
 mag. Mateja Kraševec, dipl. soc. pedag., spec. ZDT
Zavod je odprt tudi za sodelovanje z že obstoječimi institucijami na tem področju in drugimi socialnovarstvenimi organizacijami, ki delujejo v tem lokalnem okolju. Povezujemo se
tudi z vzgojno-izobraževalnim sistemom ter z zdravstvenimi domovi. Program podpirajo
občine v regiji in MDDSZ, resor družina.
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novoupanje si

NOVO UPANJE – INDIVIDUALNE,
ZAKONSKE IN DRUŽINSKE TERAPIJE
IN IZOBRAŽEVANJE
JERNEJA DIMEC BRATINA, S.P.
Goriška cesta 17, 5270 Ajdovščina
Tel: 030/235 117
E-pošta: info@novoupanje.si
Splet: www.novoupanje.si
Odgovorna oseba:
Jerneja Dimec Bratina, spec. ZDT, zakonska in družinska terapevtka
Dejavnosti centra:
 individualne, zakonske, partnerske in družinske terapije
 enkratni pogovori
 delavnice za posameznike
 strokovna predavanja
 svetovanje in informiranje
Predstavitev:
Jerneja Dimec Bratina v centru Novo upanje nudi terapevtsko pomoč ljudem v stiskah ter
strokovno oporo pri izboljšanju kakovosti odnosov. Na področju preventive izvaja delavnice za izboljšanje samopodobe ter za spoznavanje samega sebe, ukvarja pa se tudi
z izobraževanji za različne ciljne skupine. Skupaj s starši in rejniki išče načine za še bolj
zadovoljno starševstvo, pomaga pri razreševanju težav v partnerskih odnosih in ob
ločitvah, vodi posameznike k prevzemanju odgovornosti za svoje življenje in odhodu od
doma, pomaga pri soočenju s stresom, depresijami, posledicami nasilja, predelovanjem
izgub in tesnobnih občutij, ob različnih zasvojenostih, spolnih zlorabah ipd. Vzpostaviti
skuša varen prostor za ranljivost in sočutje, za soočenje s sabo in postavljanje meja, prevzemanje odgovornosti in prepoznavanje občutij ter doživljanja na nove, odrasle načine.
Sodeluje s CSD, s psihiatričnimi in zdravstvenimi službami, šolami ter drugimi strokovnimi
inštitucijami v regiji.
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DRUŽINSKI INŠTITUT BLIŽINA
Vodnikova ulica 11, 3000 Celje
Tel: 03/49 25 580
E-pošta: info@blizina.si
Splet: www.blizina.si
Odgovorna oseba:
asist. Sara Jerebic, spec. ZDT
asist. Drago Jerebic, spec. ZDT
Dejavnosti centra:
 individualna, zakonska/partnerska in družinska terapija
 terapija z otroki
 izobraževanje: TERAPIJA Z OTROKI
 psihoedukativne delavnice: STARŠEVSTVO PO RAZVEZI
 partnerske delavnice: ČAS ZA NAJU
 delavnice za moške: MOŠKI IN ČUSTVA
 program preprečevanja nasilja in spolnih zlorab: VAREN OTROK
 individualna in skupinska SUPERVIZIJA
 skupinska terapija za posameznike z izkušnjo spolne zlorabe
 delavnice za učence in dijake
 izobraževanja za zaposlene v socialnem varstvu, šolstvu in zdravstvu
Predstavitev:
Družinski inštitut Bližina, ki deluje od leta 2006, nudi strokovno terapevtsko pomoč v Celju
in Ljubljani. Največ pozornosti posveča terapevtskemu delu s pari, posamezniki, družinami
in otroki. Za slednje terapija poteka v obliki strukturirane igre s pripomočki: risalnim priborom, glino, peskovnikom, lutkami. Kot del spremljajoče terapevtske dejavnosti inštitut
izvaja izobraževanja, delavnice in usposabljanja za starše, pare, otroke, učence in dijake
ter strokovne delavce, zaposlene na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja,
zdravstva in pravosodja, katerih vključenih število presega 12.000. Inštitut sodeluje s centri
za socialno delo, šolskimi svetovalnimi službami, sodišči, tožilstvom in drugimi. Raziskovalna dejavnost je usmerjena na področje partnerskih in starševskih odnosov, travm ter zasvojenosti. Inštitut vodita zakonca Sara in Drago Jerebic, specialista zakonske in družinske
terapije, asistenta na magistrskem programu Zakonske in družinske študije in programu
izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija.

57

Savinjska regija

DRUŠTVO ZA KULTURO ODNOSOV SPES
Sedež: Robanov Kot 40b, 3335 Solčava
Prostori: Na trgu 20, Mozirje in Prešernova ulica 27, Celje
Tel: 051/392 215
Odgovorna oseba:
Renata Jakob Roban, dipl. m. s., spec. ZDT
Dejavnosti centra:
 individualna, zakonska in družinska terapija
 terapija s hipnozo
 terapija s pravljicami (Pravljični gozd v Logarski dolini)
 šola za starše
 skupina za starše
 kreativno preživljanje prostega časa: skupina otrok od 5–9 let, od 10–14 let, od 14–18
let, skupina za ženske s podeželja
 šola dialoga za zaposlene v javnih zavodih in podjetjih
 raziskovalno delo na področju odnosov v šolstvu, zdravstvu in sociali
 poletne delavnice za otroke
Predstavitev:
Društvo za kulturo odnosov SPES je bilo ustanovljeno februarja 2008. Zaradi vsebin izvajanih projektov je l. 2011 z MDDSZ pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu.
Člani društva so strokovnjaki s področja zdravstva, šolstva in sociale. Ustanoviteljica in
predsednica društva Renata J. Roban je diplomirana medicinska sestra, specialistka zakonske in družinske terapije ter doktorska kandidatka na Univerzi v Ljubljani, smer zakonska in
družinska terapija. V Zdravstvenem domu v Celju je pod mentorstvom Cvijete Pahljina, dr.
medicine in spec. psihiatrije, delala kot prostovoljka na SOS-telefonu že leta 1987. Društvo
SPES strokovno sodeluje s številnimi organizacijami in društvi in si skupaj z njimi prizadeva ustvariti možnosti za prijaznejše življenje.
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Podravska regija

MIDVA – ZAKONSKI IN
DRUŽINSKI CENTER
Rajšpova ul. 15a, 2250 Ptuj
Tel: 030/333 009
E-pošta: info@midva.si
Splet: www.midva.si
Odgovorna oseba:
Sabina Stanovnik, spec. ZDT
Dejavnosti centra:
Fizične osebe:
 individualna, partnerska, družinska terapija, coaching
 predavanja, delavnice za partnerje, starše, otroke
 skupine za starše, partnerje
 svetovanje na področju medosebnih odnosov
Pravne osebe:
šole, vrtci:
 predavanja in delavnice o vzgoji za starše in učitelje
podjetja:
 individualni in skupinski coaching
 poslovno svetovanje izobraževanje za vrhovni, srednji menedžment na področju timskega dela, vodenja, komunikacije, prodaje
Predstavitev:
Ustanovitelja centra sta Sabina in Tomaž Stanovnik, ki sta poleg strokovne izobrazbe tudi
zakonca in starša treh otrok, z več kot osemletnimi izkušnjami na področju zakonske in
družinske terapije. Za ﬁzične osebe smo specializirani za pomoč parom, ki se soočajo s
partnersko krizo ali želijo osvežiti svoj partnerski odnos, in za partnerje z otroki po ločitvi.
Za pravne osebe smo z 10-letnimi izkušnjami specializirani za izkustvene delavnice in
coachingom na področju team buildinga, medosebne komunikacije in upravljanja z osebnimi spremembami.
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Podravska regija

DRUŽINSKI CENTER MIR,
ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI
Strossmayerjeva ulica 17, 2000 MARIBOR
Tel: 02/23 45 800
E-pošta: info@dc-mir.si
Splet: www.dc-mir.si
Odgovorna oseba:
mag. Kornelija Ferčak, zakonska in družinska terapevtka
Dejavnosti centra:
 terapevtska pomoč posameznikom,
zakonskim parom in družinam
 večeri za starše
 skupina za zakonce
 terapevtska skupina mir
 predavanja in delavnice o medsebojnih odnosih in
osebnostnem razvoju
 supervizija za strokovne delavce
Predstavitev:
Temeljna dejavnost centra je terapevtska pomoč posameznikom, zakonskim parom
in družinam, ki se znajdejo v najrazličnejših duševnih stiskah v osebnem, zakonskem,
družinskem in širše socialnem življenju. Najpogosteje so to zakonski konﬂikti, nezvestobe, različne oblike ﬁzičnega, psihičnega in spolnega nasilja zdaj ali v preteklosti, izgube,
depresije, tesnobne motnje, različne oblike odvisnosti, nizka samopodoba, vzgojne in vedenjske težave otrok in mladostnikov.
V svojem poslanstvu center dobro sodeluje predvsem s Centri za socialno delo v Mariboru
in širši štajerski, koroški in pomurski regiji ter z nekaterimi vzgojnimi, zdravstvenimi in drugimi ustanovami.
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Podravska regija

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO
IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR
Čufarjeva cesta 5, Maribor
Tel: 051/266 167
E-pošta: cistpm@gmail.com
Odgovorna oseba: dr. Jernej Kovač
Dejavnosti centra:
 terapevtska pomoč za posameznike, pare in družine
 programi za strokovne delavce:
 supervizija za strokovne delavce na področju sociale, šolstva in zdravstva
 izobraževanja in delavnice za strokovne delavce na področju sociale, šolstva in zdravstva
 predavanja in delavnice (za starše, otroke in mladostnike)
Predstavitev:
Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor 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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Pomurska regija

PELARGOS, CENTER ZA ZAKONSKO
IN DRUŽINSKO TERAPIJO,
ANDREJA PERNEK VREČA S.P.
Sedež: Ormoška cesta 18, 9240 Ljutomer
Prostori: Prešernova ulica 28, 9240 Ljutomer
Tel: 070/740 977
E-pošta: pelargos.zdt@gmail.com
Splet: www.pelargos.si
Odgovorna oseba:
mag. Andreja Pernek Vreča, spec. ZDT
Dejavnosti:
 individualna terapija
 zakonska/partnerska terapija
 družinska terapija
 enkratni svetovalni pogovor
 delavnice
 predavanja
 šola za starše
Predstavitev:
Pomurski zakonski in družinski center od leta 2010 namenja prostor in čas posameznikom,
parom in družinam, ki doživljajo najrazličnejše človeške stiske in želijo raziskati resnico svojih nefunkcionalnih odnosov, da bi ob razumevanju starega zaživeli drugačno, pristnejše,
prijaznejše in kakovostnejše življenje.
Med dejavnosti spadata tudi organiziranje in izvajanje preventivnih programov:
izobraževanj, predavanj in delavnic za različne ciljne skupine (strokovne delavce, vzgojitelje, učitelje, starše, ustvarjalne delavnice za ženske, osnovnošolce, srednješolce). Vsebine so namenjene raziskovanju, razreševanju in razumevanju kompleksnosti narave
odnosov s poudarkom na izboljšanju in utrjevanju odgovornosti in občutka lastne vrednosti; razvijanju in ohranjanju zdravega in ozaveščenega načina odzivanja; spodbujanju k
iskanju stika s svojimi ustvarjalnimi potenciali in grajenju ter krepitvi vitalnih, iskrenih in
sočutnih medsebojnih odnosov.
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Seznam članov in simpatizerjev
Bibliograﬁja

Člani ZDT.SI
mag. Brigita Ahčin, mag. ZDT
Marija Avberšek, mag. ZDŠ
Teja Bandel
Mateja Bedenk Košir, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka
Nataša Bider Humar, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka
Carmen Breznikar Ruparčič, spec. ZDT,
zakonska in družinska terapevtka
Tanja Bučar, izpop. iz ZDT
Monika Burjek, spec. ZDT
Mateja Cvetek, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka
dr. Robert Cvetek, spec. ZDT, zakonski in
družinski terapevt, supervizor, učitelj
Boštjan Čampa, izpop. iz ZDT
Marjan Čuk, spec. ZDT, zakonski in družinski
terapevt, supervizor
Jerneja Dimec Bratina, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka
dr. Katja Dular, dr. ZDT
Edin Duraković
Marina Džogazović
Dragica Erpič
Klaudija Ferčak, zakonska in družinska
terapevtka
mag. Kornelija Ferčak, mag. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka
Janja Frelih Gorjanc, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka, supervizorka
Damijan Ganc, zakonski in družinski terapevt
Izidor Gašperlin, spec. ZDT, zakonski in
družinski terapevt
Branka Globočnik, spec. ZDT
mag. Gabrijela Gojznikar, mag. ZDT
Biljana Gorše, izpop. iz ZDT
dr. Christian Gostečnik, zakonski in družinski
terapevt, supervizor, učitelj, terapevt z
osebno izkušnjo
Violeta Irgl, spec. ZDT
Renata Jakob Roban, spec. ZDT
Štefanija Jaksetič Dujc, izpop. iz ZDT

Katjuša Jakšič, spec. ZDT
Andreja Barbara Jaš, spec. ZDT
Drago Jerebic, spec. ZDT, zakonski in
družinski terapevt, supervizor
Sara Jerebic, spec. ZDT, zakonska in družinska
terapevtka, supervizorka
Sabina Jurič
mag. Darja Justinek, mag. ZDT
Mateja Katona
Polona Kenda, izpop. iz ZDT
Polona Kersnik, spec. ZDT
mag. Alenka Klemenc, spec. ZDT
Romana Kocjančič, spec. ZDT
Anica Koprivc Prepeluh, zakonska in
družinska terapevtka
Mihela Kovač, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka
Melita Kramar, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka, supervizorka
mag. Mateja Kraševec, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka
Barbara Kreš, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka, supervizorka
mag. Polonca Majcenovič, mag. ZDT
mag. Luka Mavrič, mag. ZDT
Metka Mejač Toplišek, spec. ZDT
dr. Peter Metlikovič, zakonski in družinski
terapevt
Manja Monika Mežan, spec. ZDT
Tadeja Miklič, izpop. iz ZDT
Bogdana Mikša, spec. ZDT
Sabina Mikuletič, izpop. iz ZDT
Mateja Milharčič, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka
Vesna Mirt Čampa, spec. ZDT
Simona Mirtič, izpop. iz ZDT
Barbara Novak, zakonska in družinska
terapevtka
Rachel Novšak, zakonska in družinska
terapevtka
Vesna Osojnik, spec. ZDT
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Tanja Pate
mag. Andreja Pernek Vreča, spec.ZDT
Mateja Perše Juretič, spec. ZDT
Ivan Platiša, spec. ZDT, zakonski in družinski
terapevt, supervizor
Jožica Poličnik, spec. ZDT
dr. Saša Poljak Lukek, spec. in dr. ZDT,
zakonska in družinska terapevtka, učiteljica
mag. Mojca Pompe Stopar, spec. ZDT
Marija Barbara Porenta, spec. ZDT
Darja Potočnik Kodrun
s. Meta Potočnik, izpop. iz ZDT
Tina Rahne Mandelj, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka, supervizorka
Irmina Rakun Alif, spec. ZDT
Karolina Rebernik, izpop. iz ZDT
dr. Tanja Repič Slavič, dr. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka, supervizorka, učiteljica
Katja Repolusk, izpop. iz ZDT
dr. Nataša Rijavec Klobučar, spec. ZDT,
zakonska in družinska terapevtka
Nataša Ropret
Nataša Rus, spec. ZDT
Miha Rutar
Tatjana Sagernik Kovačič, izpop. iz ZDT
Miha Sekolovnik, spec. ZDT, zakonski in
družinski terapevt
dr. Veronika Seles, dr. ZDT
Romana Seljak, spec. ZDT
dr. Barbara Simonič, spec. ZDT, zakonska in
družinska terapevtka, supervizorka
Lucija Smerdel
Sabina Stanovnik, spec. ZDT
Tomaž Stanovnik, spec. ZDT
Tjaša Stepišnik Perdih
Domen Strmšnik, izpop. iz ZDT
Matjaž Strnad, spec. ZDT
Alja Stvarnik, spec. ZDT
mag. Drago Sukič, mag. ZDT

mag. Alenka Tančič Grum, mag. ZDT
Martin Tomažič, izpop. iz ZDT
Vladka Tonica, spec. ZDT
Matej Torkar, spec. ZDT, zakonski in družinski
terapevt, supervizor
Nada Trtnik, spec. ZDT, zakonska in družinska
terapevtka
Patricia Verbič
Marija s. Veronika Verbič, spec. ZDT, zakonska
in družinska terapevtka, supervizorka
Barbara Vister, spec. ZDT
Klemen Vodovnik, izpop. iz ZDT
Petra Volovšek Rot, spec. ZDT
Mateja Vrhunc Tomazin, spec. ZDT
Mojca Vučko, spec. ZDT
Andreja Vukmir, spec. ZDT
Erika Zabret, spec. ZDT
Sabina Zajec, spec. ZDT
Ana Zarnik Horvat, spec. ZDT
mag. Boris Žerovnik, mag. ZDT

Simpatizerji ZDT.SI
Mojca Ciglarič, izpop. iz ZDT
Romana Čolić
Mojca Filipič Sterle
Milena Finc
Maja Horvat Lampe
Mojca Jerebic
Klemen Klopčič
Petja Kovačevič
Anja Mesarič, izpop. iz ZDT
Barbara Mikša
Alja Mustar
Marija Remškar, izpop. iz ZDT
Desa Vanovšek, izpop. iz ZDT

Objavljen je aktualen seznam članov ZDT.SI ob izidu brošure. Posodobljen seznam je dostopen na spletnem naslovu
http://zdt.si/terapevti/seznam_clanov/. V seznamu so po abecedi navedeni vsi, ki so v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov dovolili objavo v tem zborniku in na spletu. Nazivi v ZDT.SI, ki jih podeljuje Strokovni svet ZDT.SI:
- zakonski in družinski terapevt
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- supervizor

- učitelj

- terapevt za osebno izkušnjo
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