
14:00-14:45

17:10-17:30

Ura I. sekcija II. sekcija III. sekcija IV. sekcija V. sekcija

dr. Sabina Jurič Šenk                

Utrin´k 

dr. Sara Jerebic 

Družinski inštitut Bližina

dr. Boštjan Čampa 

Terapevtska pomoč

mag. Anja Mesarič   

Družinski center mir

izr. prof. dr. Tanja Repič Slavič 

Teološka fakulteta

Otroci z motnjo ADHD in 

vloga šole

(strokovni prispevek)

Transgeneracijski prenos 

nasilja in relacijska 

družinska terapija

(znanstveni prispevek)

Socialna anksioznost in 

skupinski proces relacijske 

družinske terapije

(znanstveni prispevek)

Izzivi zakonske terapije ob 

prisotnosti duševne motnje

(strokovni prispevek)

Samopoškodovanje kot način 

regulacije afekta pri spolno 

zlorabljenih 

(znanstveni prispevek)

mag. Maja Zovko Stele in 

dr. Darja Potočnik Kodrun

Združenje izvajalcev 

zaposlitvene rehabilitacije 

Slovenija

mag. Tanja Žekš

dr. Boštjan Čampa 

Terapevtska pomoč

Tatjana

Oprešnik Rodman, 

univ.dipl.psih., spec. ZDT 

Univerzitetna psihiatrična klinika 

Ljubljana

Tanja Valenta                            

Frančiškanski družinski inštitut

Kam in kako usmeriti mlade 

s posebnimi potrebami na 

trgu dela?

(strokovni pripspevek)

Zasvojitvena dinamika 

zlorabljajočih odnosov in 

primer psihoterapevtske 

obravnave po modelu 

relacijske družinske terapije

(znanstveni prispevek)

Terapevtska skupina za 

moške »Moški na poti do 

sebe«

(znanstveni prispevek)

Skupinska družinska terapija

(strokovni prispevek)

Nenaslovljeno žalovanje in čustveno 

nasilje ter RDT

(znanstveni prispevek)

8:00-8:45

11:00-11:30

Ura I. sekcija II. sekcija III. sekcija IV. sekcija

izr. prof. dr. Barbara 

Simonič                   

 Teološka fakulteta

dr. Alja Stvarnik 

Center za psihoterapijo in 

psihoterapevtske storitve 

Ljubljana, Axioma plus 

d.o.o.

Polona Kos, univ. dipl. 

teol.

dr. Nataša Demšar Pečak 

MDDSZ

Travmatična vez v intimnem 

partnerskem nasilju in 

relacijska družinska terapija

(znanstveni prispevek)

Vloga relacijske zakonske 

terapije pri skrbi za kvaliteto 

partnerskega odnosa ob 

zdravljenju neplodnosti

(strokovni prispevek)

Nevroplastičnost, ''aha'' 

moment(i) in pomen 

zrcalnih nevronov za 

psihoterapijo

(strokovni prispevek)

Pomen mreže intervencijskih 

programov v podporo družini

(strokovni prispevek)

doc. dr. Tanja Pate 

Teološka fakulteta

Kristina Šumak, mag. ZDŠ 

Družinski center mir

mag. Tita Marija Guček 

Zavod Amo

Janja Lamberger, mag. soc. 

del., spec.   

CSD Ljubljana

Posledice partnerskega 

nasilja na zdravje žensk

(znanstveni prispevek)

Doživljanje nosečnosti po 

predhodni izgubi otroka v 

nosečnosti ali kmalu po 

rojstvu

(strokovni prispevek)

Možnosti uporabe 

pripomočka SDI v 

psihoterapiji

(strokovni prispevek)

Psihoterapevtska pomoč kot del 

izvirnega delovnega projekta 

podpore in pomoči na centrih za 

socialno delo

(strokovni prispevek)

12:35-13:35

13:35-14:35

Ura I. Sekcija II. sekcija III. sekcija IV. sekcija 

dr. Nataša Rijavec 

Klobučar               

 Društvo Srečanje in  

Teološka fakulteta

dr. Barbara Kreš 

Stik center za psihoterapijo 

in kakovost odnosov

doc. dr. Saša Poljak Lukek                 

Teološka fakulteta

Alison Kogoj, dipl. m. s.                   

Center Chiara

Terapevtsko delo s spolno 

zlorabljenimi odraslimi

(znanstveni prispevek)

Samorazkrivanje terapevta 

v terapevtskem odnosu

(strokovni prispevek)

Kako doseči ničelno 

torelanco do fizičnega 

kaznovanja otrok z 

intervencijami relacijske 

družinske terapije

(znanstveni prispevek)

Proces učenja naravnega 

načrtovanja družine kot doprinos 

k rasti partnerskega odnosa

(strokovni prispevek)

dr. Nataša Rijavec 

Klobučar                 

Društvo Srečanje in 

Teološka fakulteta

dr. Barbara Kreš 

Stik center za psihoterapijo 

in kakovost odnosov

doc. dr. Polona Kelava 

Inštitut za skotopični 

sindrom, Irlen klinika 

Slovenija                    mag. 

Nina Čelešnik Kozamernik   

  Center IRIS

Nasilje v otroštvu in 

zasvojenost s 

prepovedanimi drogami

(znanstveni prispevek)

Izzivi terapevtskega 

odnosa: ko se znajdemo 

pred dilemo, na katero nas 

študij ni pripravil

(strokovni prispevek)

Skotopični oz. irlen sindrom 

in odnosi v družini

(strokovni prispevek)

14:45-15:15

11:30-12:00

12:05-12:35

15:20-15.50

9:15-11:00

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV V SOČASNIH SEKCIJAH Z MOŽNOSTJO PREHAJANJA

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV V SOČASNIH SEKCIJAH Z MOŽNOSTJO PREHAJANJA

Plenarno predavanje 2: 

dr. sc. Vesna Hercigonja Novković 

PETEK

Registracija udeležencev

15:00-15:40

 Uvod  z glasbeno točko

 Uvodni pozdrav:  predsednica ZDT.SI Urška Kranjc Jakša

Nagovor: varuh človekovih pravic, Peter Svetina in dekan Teološke fakultete prof. dr. Robert Petkovšek

15:40-17:10

Plenarno predavanje 1: 

Gašper Grobelšek, dr.med., spec. otr. in mlad. psihiatrije

Duševne motnje pri otrocih in mladostnikih

ODMOR: kavo in prigrizek nam postreže Gostinstvo in catering Koren

9:00-9:15

ADHD - motnja pozornosti in hiperaktivnost

KOSILO

SKUPŠČINA ZZDT

PREDSTAVITEV PRISPEVKOV V SOČASNIH SEKCIJAH Z MOŽNOSTJO PREHAJANJA

17:30-18:00

18:05-18:35

DELAVNICE 

18:45-19:45

II. delavnica

SOBOTA

I. delavnica

Čuječnost za otroke in najstnike

Andrejka Vukmir Brenčič, spec. ZDT

Družinski in terapevtski center Pogled

ODMOR: kavo in prigrizek nam postreže Gostinstvo in catering Koren

Registracija udeležencev

Jutranjo kavo in prigrizek nam postreže Gostinstvo in catering Koren

Dostopanje do implicitnega spomina s pomočjo pristopa fokusing

dr. Mateja Katona in Romana Seljak, spec. ZDT              

Punčica - terapevtski in izobraževalni inštitut

 Uvod  z glasbeno točko

 Uvodni pozdrav:  predsednica ZDT.SI Urška Kranjc Jakša

Nagovor: prof. dr. Christian Gostečnik


