
  
 

 

 

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

 

»MOJA ODGOVORNOST – ETIČNO RAVNANJE« 
 
 

ki bo bo potekal v soboto, 21. oktobra 2017 v Salezijanskem mladinskem centru na Rakovniku, 

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 
 

 

Program: 

 

8:30 - 9:00 Prihod in registracija udeležencev   

 

9:00 - 9:15 Uvodni pozdrav predsednice Združenja ZDT.SI, dr. Lucije HROVAT 

 

9.15 – 9.30 Volilna skupščina 

 

9:30 - 10:30 Etični kodeks in primeri iz prakse – predsednica častnega razsodišča Združenja ZDT.SI,    

Dr. Tina Rahne Mandelj. 

Etično ravnanje in poznavanje etičnega kodeksa je temeljnega pomena za etično ravnanje 

terapevta ter ključnega pomena za zaščito klienta. V interaktivnem predavanju, bomo lahko 

prisluhnili konkretnim primerom dobre in slabe prakse, ki jih je v času delovanja Združenja 

ZDT.SI, reševalo častno razsodišče. Vidne bodo lahko tudi pasti psihoterapevtskega dela, zato 

ste terapevti s svojimi izkušnjami in tudi tisti, ki ste šele dobro začeli s prakso vabljeni k aktivni 

udeležbi. 

 

10:30 - 11:15   Odmor za kavo, čaj, prigrizek in druženje 

 

11:15 – 12:45  "Kdaj usmeriti klienta na pregled k specialistu psihiatrije?" –  Triša Lipovšek, dr.med. 

 

Katere so tiste duševne motnje, ki potrebujejo obravnavo tudi ali predvsem s stani specialista 

psihiatrije? Jih znam prepoznati in ustrezno ukrepati? Kaj naredim, če klient odklanja pregled 

pri psihiatru? Kako razbremeniti klienta strahu pred psihiatrijo? 

Kaj storiti, če klient ogroža sebe ali druge? Sodelovanje med psihoterapevtom in specialistom 

psihiatrije.  

 

12.45 – 13.00  Zaključek, druženje 

 

13:00 - 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: 10 ŠD ter ime in priimek (primer: 10ŠD 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 Zarjo Klun na elektronski naslov: zarja.klun@zdt.si 

 

Za plačila, izvršena 19. ali 20. oktobra 2017, obvezno prinesite s seboj potrdilo o plačilu, hvala! 

 

 Prijava: 

 

Prijava na Študijski dan 

 

 

 

Za kavo in čaj poskrbimo mi, ostalo po principu »Brown bag« – Vsak prinese nekaj zase in ostale ;)   

 

 

 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

 

 

 

V imenu organizacijskega odbora: Romana Čolić 

       Predsednica ZDT.SI, Dr. Lucija Hrovat 

 

 

https://goo.gl/forms/dO2Y4OwMzie2XAAm1

