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Z današnjim dnem , se zaključuje 4 letni mandat UO SDSA. Tokrat bom s poročilom kratka in
se osredotočila na dogajanja ,ki so pomembno označila delovanje društva v tem letu. Naš
program se je odvijal po urniku petkovih srečanj s strokovnim delom in srednjo skupino. Ta
je z vodjem Romanom Korenjakom odpirala različne teme , se jih učila komunicirati in
razumeti dogajanje na skupini.
Društvo je v so organizaciji z Mednarodnim združenjem za skupinsko analizo (GASI) izpeljalo
Poletno šolo ,katere naslov je bil »Med generacijami« in je potekala lani julija v Ljubljani .Bila
je 4. po vrsti , namenjena širjenju in razvijanju skupinske analize med mladimi v tem delu
Evrope. V celoti je uspela in bila dober zgled sodelovanja vseh generacij pri njeni organizaciji.
Mlajši kolegi, slovenski skupinski analitiki in študentje SA, so sodelovali s predavanji in
vodenjem diskusijskih skupin. Pokazali so, kaj zmorejo in nas uvedli v obdobje menjave
generacij v društvu.
Sredi decembra smo v Etnografskem muzeju v Ljubljani praznovali 20. obletnice društva
kamor smo povabili tudi člane ZPS in ZOMP. To je bilo tudi zadnje dejanje, ki ga je organiziral
UO. Pregled 20. letnega delovanja društva je objavljen na njegovi spletni strani. Prehodili
smo dolgo pot ,od prvih korakov ustanavljanja društva, pridobivanja članstva in utrditve /
ojačitve skupinske analitične identitete , entuziastično smo se lotevali organizacije bienalnih
srečanj in drugih dogodkov, izobraževanja iz skupinske analize z željo razširiti in razvijati
skupinsko analitično modaliteto (terapevtski pristop) v Sloveniji.
Povezovanje z ZPS in ZOMP se je začelo s skupnimi decembrskimi srečanji. Prvo tako
srečanje namenjen strokovno - kulturnemu druženju je bilo konec leta 2016. Članstvo SDSA
se strinja z idejo povezovanja in udejstvovanja s sorodnimi društvi in združenji .Ko je ZPS
postal lastnik novega poslovnega prostora, se je pokazala priložnost ,da SDSA najame ta
prostor za svoje delovanje za razumno ceno. V ta namen smo se člani UO SDSA in
predstavnika ZPS sestali na februarski seji in dogovarjali podrobnosti najema, možnosti
prenosa sedeža SDSA in knjižnice in Grablovičevo 62 z željo, da bo zunaj visela tablica z našim
logotipom. Osnutek pogodbe, ki nam jo je poslalo ZDRUŽENJE je razkril spremenjene pogoje
za registracijo sedeža SDSA oz. plačilo uporabnine, glede na predlagano ceno na
februarskem sestanku. V pomanjkanju časa ob pripravah na zbor članov in volitve v SDSA ,ki
so pred nami, UO ni zmogel sprejeti novih odločitev o novi ponudbi. Odločili smo se, da
bomo o dosedanji aktivnosti v tej zadevi seznanili novo vodstvo in mu priporočili, da to čim
prej obravnava. O tem smo obvestili tudi ZPS.
UO SDSA je sprejel sklep,da se začetek strokovnih srečanj društva prestavi na 15.00 uro.
Na zadnjih sejah UO smo se lotili organizacije mednarodnega bienalnega srečanja in ga
postavili v 8.-10.november 2019. Predlog za temo srečanja je Spominjanje, srečanje bo

posvečeno Vlasti Meden Klavora ( predlog M.Lunačka). Lokacija srečanja ni dorečena kot tudi
ne predavatelji, čeprav so bili podani nekateri predlogi.
Za nami je precej naporno leto in kljub zaključevanju našega dela ali zaradi tega ,so se na
zadnjem sestanku vrstili predlogi za nadaljnje delo UO:
Pregledati je treba akte SDSA in jih osvežiti ,potrebno je nadaljevati postopek za priznanje
statusa društva v javnem interesu, pregledati vso dosedanjo dokumentacije in jo ustrezno
shraniti , urediti knjižnico, izbrati skrbnika knjižnice in urejevalca spletne strani.
Porodile so se ideje o novih projektih kot je organizacija evropskega simpozija in ideje, ki se
nanašajo na povezovanje s sorodnimi društvi ter širjenje in uveljavljanje skupinske analize v
slovenskem prostoru.
Zadnji predlog UO je, da ostane članarina nespremenjena in sicer 60 eur, za upokojene člane
30 eur, častni člani ne plačajo članarine.
Zahvaljujem se članom UO za njihovo delo, skrb in trud, vsem prisotnim za aktivno
sodelovanje na naših srečanjih in vsem, ker ste mi zaupali vodenje društva zadnjih 12 let.
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