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1.Društvo bo v letu 2021 in 2022 organiziralo in izvajalo naslednje dejavnosti, ki so odprtega 
tipa in namenjena članom društva ter širši zainteresirani javnosti:


- redna strokovna srečanja enkrat mesečno, sestavljena iz predavanja z diskusijo in analitske 
srednje skupine. 
- aprila 2022 tridnevno strokovno srečanje, v obliki predavanj, diskusij, malih analitskih skupin 
in velike oz. srednje analitske skupine ter literarnega srečanja z enim od priznanih slovenskih 
avtorjev. Strokovno srečanje bo vsebinsko povezano z aktualnimi temami okolja, kjer bo 
potekalo srečanje, z namenom, da se v razmišljanje in diskusijo lažje vključijo domačini, ki jih 
tematika posebej zanima. Tako smo ob jubileju dogodkov povezanih s prvo svetovno vojno 
organizirali srečanje v Kobaridu. Ob begunski krizi smo organizirali srečanje v Prekmurju. 
Srečanja so podrobneje navedena in opisana v opredelitvi dejavnosti društva. 

- enkrat letno organiziralo Dan odprtih vrat skupinske terapije v povezavi z dnevom 
duševnega zdravja

- sodelovalo z izvedbo skupin pri že uveljavljenih programu študentov psihologije »Kako si« 
ter programu študentov medicine »V odsevu«


2.Društvo bo za člane društva in druge strokovne javnosti organiziralo in izvajalo različne 
strokovne skupinske dejavnosti:


- Inštitut za skupinsko analizo Ljubljana, ki ga je ustanovilo društvo, bo izvajal izobraževanje  
iz skupinske analize; študij poteka na treh stopnjah: uvodni, nadaljevalni in diplomski. 

- supervizije in intervizije za izvajalce podpornih skupin

- soorganizacija in sodelovanje pri izvedbi strokovnih srečanj sorodnih organizacij in društev v 
Sloveniji in tujini 
- skrb za standarde v izobraževanju iz skupinske analize in strokovno etiko skupinskih 
analitikov

- podporne skupine za pedagoške delavce v sodelovanju z Društvom psihologov Slovenije

- podporne skupine za zdravstvene delavce v sodelovanju s stanovskimi organizacijami  
- podporne skupine za žalujoče ob smrti bližnjega med epidemijo


3.Člani društva bodo z znanji, ki jih pridobijo v okviru društva delovali na področjih širšega 
družbenega pomena in izvajali:

- skupinsko psihoterapijo

- druge oblike psihosocialne skupinske pomoči znotraj različnih organizacij

- izobraževanje drugih strokovnih profilov v okviru formalnih in neformalnih programov
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4.Društvo bo tudi na sledeče načine ozaveščalo o pomembnosti duševnega zdravja in 
promoviralo dialog v skupini tudi med različno mislečimi, kar je podlaga konstruktivnemu 
razreševanju razlik v družbi:


- izdaja zbornikov strokovnih srečanj

- organizacija delavnice “razmišljujoči državljani”

- spletna stran z različnimi materiali

- FB stran, spletni forum

- knjižnica strokovne in poljudne literature s področja duševnega zdravja

- odgovori na vprašanja s področja duševnega zdravja

- zgibanke 


V Ljubljani dne 23/1/2021
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