PROGRAM
PLENARNO PREDAVANJE "ADHD - motnja pozornosti in hiperaktivnosti", SOBOTA Dr. Vesna
Hercigonja Novković je integrativna psihoterapevtka z doktoratom Medicinske fakultete v
Zagrebu, direktorica Poliklinike Kocijan Hercigonja, podpredsednica Inštituta D.O.M., Inštituta
za psihoterapijo in svetovanje otrokom, družini ter mladim in podpredsednica Združenja
EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and
Young People).
PREDSTAVITEV PRISPEVKOV PO TEMATSKIH SKLOPIH, PETEK IN SOBOTA
Predstavitve bodo potekale v sočasnih sekcijah. Kratke sekcije na kongresu ponujajo
priložnost, da avtorji predstavijo delo svojim kolegom ter omogočijo udeležencem kongresa
poglobiti znanje na določenih področjih. Tako se lahko vrnete domov z novimi idejami in
informacijami. Med odmori in kosilom bo čas tudi za druženje in debato.
SKUPŠČINA ZDRUŽENJA, SOBOTA
PRIJAVE NA KONGRES
Prijavite se na sledeči povezavi: Prijava udeleženca.
Nujno se prijavite tudi avtorji prispevkov!
Ob prijavi vnesite vaše ime tako, kakor želite, da bo napisano na vašem potrdilu.
KOTIZACIJA
Kotizacija za kongres je enotna, ne glede na to, ali boste na kongresu prisotni en dan ali oba
dneva. Kotizacije ne vračamo, lahko pa v primeru vaše odsotnosti po prehodni najavi
spremembe z vašo kotizacijo obišče kongres nekdo drug.
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: 10K ter ime in priimek (primer: 10K Meta Plešej) – brez podatka o imenu in
priimku si pridržujemo pravico, da vas ne uvrstimo na seznam plačanih prijav.
Namen v primeru, da plačujete kotizacijo in članarino: ČK ter ime in priimek (primer: ČK
Meta Plešej) – brez podatka o imenu in priimku si pridržujemo pravico, da vas ne uvrstimo na
seznam plačanih prijav.
Referenca:
v primeru plačevanja preko elektronskega bančništva lahko označite polje NRC ali
napišete le datum plačila.
Če potrebujete račun na podjetje ali kakšne druge informacije v zvezi z nakazilom, prosimo,
kontaktirajte Zarjo Klun na elektronski naslov: blagajnik@zdt.si.
Kdor bi se želel včlaniti, dobi vpisnico na sledeči povezavi: Vpisnica, ki jo prav tako izpolnjeno
pošlje na zgornji naslov.
Kotizacija do 31. januarja 2019 (early bird)
Člani in simpatizerji s poravnano članarino za leto 2019

50€

Študentje ZDŠ in ZDT**

50€

Člani z neporavnano članarino za leto 2019

90€ = 50€ + 40€ (članarina)

Simpatizerji z neporavnano članarino za leto 2019*

80€ = 50€ + 30€ (članarina)

Študentje, brezposelni

60€

Zunanji udeleženci

120€

Plenarno predavanje

40€

* Pri plačilu v vrstico namen vpišite: ČK ter ime in priimek (primer: ČK Meta Plešej)
** Cene veljajo za študente ZDŠ (zakonskih in družinskih študij) in ZDT (zakonske in družinske terapije) z
veljavnim statusom, študentje ob registraciji potrebujete študentsko izkaznico ali vpisni list.

Kotizacija od 1.februarja do 22.marca 2019
Člani in simpatizerji s poravnano članarino

70€

Študentje ZDŠ in ZDT**

50€

Člani z neporavnano članarino za leto 2019

110€ = 70€ + 40€ (članarina)

Simpatizerji z neporavnano članarino za leto 2019*

100€ = 70€ + 30€ (članarina)

Študentje, brezposelni

80€

Zunanji udeleženci

140€

Plenarno predavanje

50€

* Pri plačilu v vrstico namen vpišite: ČK ter ime in priimek (primer: ČK Meta Plešej)
** Cene veljajo za študente ZDŠ (zakonskih in družinskih študij) in ZDT (zakonske in družinske terapije) z
veljavnim statusom, študentje ob registraciji potrebujete študentsko izkaznico ali vpisni list.

Spletne prijave in plačila so možna do 22.marca 2019 do 24 ure.
Po 22. marcu 2019 je kotizacija enotna v višini 200 € in pogoj, da s seboj prinesete potrdilo o
plačilu.
V ceno kotizacije je všteto kosilo (sobota) in osvežila (petek in sobota).

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV
Vabimo vas k oddaji prispevka na temo »S PSIHOTERAPIJO DO ZDRAVIH ODNOSOV«. Rok za
oddajo je 31. januar 2019. Prispevek prijavite preko obrazca na sledeči povezavi: Prijava
prispevka.
Oddaja po tem datumu ne bo več mogoča. Dopolnitve, spremembe so možne do 31. januarja
2018. V sistemu ponovno oddajte dopolnjen prispevek, upoštevali bomo zadnji vnos.
Do 16. februarja 2019 bo znanstveni odbor podal končno odločitev o sprejemu prispevka. Za
dodatne informacije glede prijav prispevkov se lahko obrnete na predsednico znanstvenega
odbora, dr Mišelo Mavrič, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu znanstveni.odbor@zdt.si.
Zbornik prispevkov bo objavljen v elektronski obliki.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV
SPLOŠNA NAVODILA
Sprejemamo znanstvene in strokovne prispevke. Pri pripravi prispevka določite vsebinsko
področje (klinično delo, teorija, raziskava, opis delavnice...), ki naj se nanaša na temo
kongresa.
Dolžina povzetka je 250 do 350 besed.
Posamezen prispevek lahko predstavljata največ dva avtorja. Posamezen avtor lahko kot avtor
ali soavtor skupno predstavlja največ dva prispevka.
Predstavitev naj bo dolga 20 minut, 10 minut je namenjeno razpravi (skupaj 30 minut).
Delavnice naj trajajo do 60 minut.
Aktivni udeleženci lahko v zborniku objavite znanstveni ali strokovni članek. Članek naj bo dolg
do ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Način citiranja in navajanja virov naj bo v
APA stilu. Tip pisave Times New Roman 12.
ZNANSTVENI PRISPEVEK
Povzetek mora vsebovati teoretična izhodišča, metode, rezultate, zaključke in omejitve.
Napisan naj bo v 3. osebi, vsebovati mora do 5 ključnih besed.

STROVNI PRISPEVEK
Iz povzetka mora biti razvidno področje, tema obravnave, vsebine in ugotovitve. Prispevek naj
bo napisan v 3. osebi, vsebovati mora do 5 ključnih besed.
Povzetek prispevka ali delavnice mora vključevati namen, cilje, povezanost s temo kongresa,
koristi udeležencev oz. evalvacijo. Pri strokovnem prispevku je zaželen tudi praktični prikaz
obravnavanega področja v obliki študije primera.
MERILA ZA PRESOJO USTREZNOSTI
Prispevke bo pregledal znanstveni odbor. Upošteval bo naslednje kriterije: tema, pomembna
za udeležence in se nanaša na kongres, ustreznost teoretičnih izhodišč, kakovost vsebine
(rezultati, zaključki).
V kolikor povzetek ni v skladu z navodili, se avtorja zaprosi za dopolnitve in popravke. Sprejeti
bodo pravočasno dopolnjeni povzetki.
Možno je tudi prijaviti in predstaviti prispevek v angleškem jeziku. Naprošamo, da v svoji
prijavi to jasno navedete. Povzetek mora biti napisan v angleškem jeziku.

ZNANSTVENI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR
ZNANSTVENI ODBOR
Dr Mišela Mavrič, predsednica, dr. Sara Jerebic, dr. Sabina Jurič Šenk, doc. dr. Saša Poljak
Lukek, izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič, izr. prof. dr. Robert Cvetek, izr. prof. dr. Barbara Simonič,
dr. Miha Rutar, Vid Lutman, mag. ZDŠ, dr. Barbara Kreš, dr. Nataša Demšar Pečak.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Romana Seljak, Sabina Jurič Šenk, Taja Šinkovec, Kristina Šumak, Sara Jerebic, Romana Čolič,
Nina Koštomaj, Vid Lutman, Janez Logar, Milena Svetlin, Mišela Mavrič, Tatjana Sagernik
Kovačič, Urška Kranjc Jakša, Jasmina Rački, Martina Medved, Vita Zebec.
Za vse dodatne informacije se obrnite na predsednico organizacijskega odbora, Zarjo Klun
(blagajnik@zdt.si) ali na Urško Kranjc Jakša (predsednik@zdt.si).

Veselimo se srečanja z vami!
V imenu znanstvenega odbora: dr Mišela Mavrič

V imenu organizacijskega odbora: Zarja Klun

Predsednica ZDT.SI: Urška Kranjc Jakša

