
  
 

 

 

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

 

»Terapevt v svetu« 
 

ki bo bo potekal v soboto, 24. oktobra 2015 v Selezjanskem mladinskem centru na Rakovniku, 

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 
 

Program: 

 

8:30 - 9:00       Prihod in registracija   

 

9:00 - 9:15       Predstavitev sprememb etičnega kodeksa AAMFT – dr. Robert Cvetek 

 

9:15 - 10:45     Interaktivna delavnica »PSIHOSOCIALNA POMOČ V PRIMERU HUMANITARNE     

KRIZE« – mag. Mateja Štirn, univ. dipl. psih. 

 

10:45 - 11:30   Odmor za kavo, čaj, prigrizek in druženje 

 

11:30 – 12:45  Delo po skupinah   

- EMDR -  dr. Robert Cvetek 

- Kako odpreti terapevtski center, kako pridobiti kliente, kako »preživeti«, kako se povezati z lokalno 

skupnostjo,.. -  Andreja Vukmir, Družinski in terapevtski center Pogled 

- Delavnica za seznanitev s pomembnimi informacijami s področja dela z begunci ter seznanitev s 

trenutno situacijo in potrebami, ter oblikovanje konkretnih predlogov za nudenje različnih oblik 

pomoči, glede na potrebe - Katarina Žugman v sodelovanju z Slovensko Filantropijo..  

 

12.45 - 13:00 Poročanje dela v skupini 

 

13.00 - 13.30 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: 8 ŠD ter ime in priimek (primer: 8ŠD 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  Teja Bandel na elektronski naslov: teja.bandel@zdt.si 

 

Za plačila, izvršena 22. ali 23. oktobra 2015, obvezno prinesite s seboj potrdilo o plačilu, hvala! 

 

 Prijava: 

 

Prijava preko spletne strani:  

 

Seznam prijavljenih:  

 

 

 

Za kavo in čaj poskrbimo mi, ostalo po principu brown bag.  

 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

V imenu organizacijskega odbora: Romana Čolić 

Predsednica ZDT.SI: Lucija Hrovat 

 


