
Združenje zakonskih in družinskih
terapevtov

16.10.2016

IX. ŠTUDIJSKI DAN - DELAM DOBRO
Spoštovani člani in članice, simpatizerji in simpatizerke ter študenti in študentke.

Pridružite se nam v soboto, 22. oktobra 2016 v Selezjanskem mladinskem centru na Rakovniku,

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana, na

IX. študijskem  dnevu 

ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE z naslovom  

»DELAM DOBRO«

PRIJAVITE se lahko TUKAJ. 

Program:

 8:30 - 9:00       Prihod in registracija

 9:00 - 9:15       Pozdrav, nagovor

9:15 - 9:30       Predstavitev prizadevanj za normativno ureditev psihoterapije

    Lucija Hrovat, predsednica ZDT.SI

 9:30 - 11:00     Pedopsihiatrična obravnava samomornilnega mladostnika

   Jasna Klara Lipovšek, dr.med., specializantka otroške in mladinske

   psihiatrije, zakonska in družinska terapevtka (več v prilogi)

 10:00 - 11:30   Odmor za kavo, čaj, prigrizek in druženje

 11:30 – 12:00  Ko terapevt na svoje gre - vzpostavljanje uspešne lastne

terapevtske prakse

                      Janez Logar in Alenka Lanz, Zakonski in družinski center TOPLINA



 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 nečlane oz. nesimpatizerje 20€, za študente 10€. Za člane
oz. 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: 9 ŠD ter ime in priimek (primer: 9ŠD Janez Novak)

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 20. ali 21. oktobra 2016, obvezno prinesite s seboj potrdilo o plačilu. Hvala!

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

Študijski dan ni le uradnega značaja - je tudi druženje, sproščen klepet in ustvarjanje novih stikov. Zato se je
ustalila praksa, da za pogostitev poskrbijo v večini kar udeleženci sami. Lahko nas presenetite s svojimi
slaščičarskimi spretnostmi, mogoče z dobrotami iz domače kleti daleč pod zemljo, s sadjem, ki je ravnokar
dozorelo na vašem vrtu - ali pa ste prepričani, da trgovina na vogalu ponuja ravno tisto, kar je najbolj primerno
za to priložnost.

Vse ostale informacije na taja.ljubljana@gmail.com

Veselimo se srečanja z vami!

V imenu organizacijskega odbora: Taja Šinkovec

Predsednica ZDT.SI: Lucija Hrovat



© Vse pravice pridržane. Odjava iz e-sporočil
To sporočilo ste prejeli, ker ste član ali simpatizer Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, ali
ste se na prejemanje naših naročil prijavili preko naše spletne strani. Če se želite odjaviti nam pošljite sporočilo
na urednistvo@zdt.si.


