POROČILO PREDSEDNICE SDSA ZA LETO 2019 – 20
Z marcem 2020 se je zaključilo prvo leto našega mandata UO SDSA, ki ga vodimo tajnik Iztok Prosen,
blagajnik – Tadej Orožen, Vladka Stamos kot predsednia ISALa in članice: Barbara Čibej Žagar, Brigita
Žugman, Breda Leban in moja malenkost kot predsednica.
V poročilu bom kratka in se osredotočila na dogajanja, ki so pomembno označila delovanje društva v
tem letu in mesecih, ki so sledili, čeprav označeni z epidemijo Covita 19.
Naš program od marca 2019 se je odvijal po urniku petkovih srečanj, ki smo jih na predlog članov novega
UO povečali za 2 srečanja in sicer v februarju in v septembru., z enako vsebino – strokovnim
predavanjem in diskusijo, ter srečanjem srednje skupine.
Strokovna predavanja z diskusijo so bila izredno “plodna”, kar je razvidno iz slednjega seznama:
-

OBRAVNAVA SRAMU V SKUPINSKI ANALIZI Maje Perec
IZKUŠNJA SKUPINSKE ANALIZE V ENOTI ZA PSIHOTERAPIJO, Bojane Avguštin
UNHEIMLICKE V SKUPINSKI ANAIZI, Vida Voduška
MED GENERACIJAMI - VRZELI IN MOSTOVI, Barbare Čibej Žagar
KAKO POSTATI SKUPINSKI ANALITIK, Iztoka Prosena
RIBNO PO RIBNEM vseh nas, ki smo se udeležili bienalnega sečanja v Ribnem
USODA LJUBEZNI IN NEOLIBERALIEM, Snežane Manojlovič

V čakalni vrsti imamo nabor naslednjih srečanj in predavanj, vendar nas je žal epidemija corona virusa
ustavila.
Tekom leta smo zamenjali vodjo teradicionalne SREDNJE SKUPINE, ki je nekaj edinstvenega v našem
prostoru. Roman Korenjak je bil nepogrešljiv vodja kar nekaj let. Skupino je vodil do poletne pavze 2019,
nakar sta ga na predlog članov ISALA zamenjali Breda Leban in Nada Šulin Perovšek.
Tukaj bi izkoristila priliko in se mu še enkrat posebej zahvalila zadolgoletno strpno in čuječe vodenje
srednje skupine, na kateri so se odpirale različne teme, v veliki meri povezane s temo predhodnega
predavanja, zmeraj pa tudi zelo osebne in čustvene. Študentje grupne analize in novi člani društva so se
ob njih učili komunikacije na srednji skupini in skupaj z ostalimi razvijali skupinsko analitično modaliteto
v Sloveniji.
BIENALNO SREČANJE v Ribnem smo kljub temu, da smo bili večina novi, neizkušeni člani UO, zelo
uspešno speljali:
Tema SPOMINJANJE je prinesla mnogo spominov, veliko zanimivih srečanj, klepetov in prijetnega 3
dnevnega preživetja v obnovljenem hotelu Ribno, s čudovitim gorenjskim okoljem. Srečanje smo začeli z
našimi veterani - začetniki in ustanovitelji društva GA Slovenije, ki so nam pripovedaovali svoje spomine,
izkušnje, razmišljanja…Frančišek Petrnelj, Matjaž Lunaček, Vladka Stamos, Dušan Žagar, Andreja Grom,
povabili smo tudi Polono Matjan in Petra Praperja, vendar zaradi opravičljivih razlogov nista mogla
sodelovati… Diskusijsko skupino je moderirala Barbara Čibej Žagar.
Naš plenarni predavatelj je bil tokrat Ivo Urlič iz Splita, mednarodno priznan psihoterapevt, skupinski
analitik , predavatelj, pisec…, s predavanjem:
Tako kot vsako leto, sta tudi letos sodelovala Dušanka in Miloš Kosmač in tokrat presegla vsa
pričakovanja - čudovite vsednevne dekoracije v vsakem kotičku našega hotela, sponzorski prigrizki ter

nepozabne dekoracje ob kulturnem večeru zvečernim gostom Borisom A. Novakom, ki je bil zaradi tega
izredno presenečen.
Samo bienalno srečanje je bilo na predlog Matjaža Lunačka tudi spomin in obeležje vseh preminulih
članom SDSA – Mateje Vidrih, Ane , Miloša Kobala in Vlaste Meden Klavora, naše dolgoletne soborke,
ki je kot druga predsednica uspešno vodila društvo kar nekaj let in jo je težko odžalovati.
Povezovanje ZPS in ZOMP se je pred 3 leti začelo s skupnimi decembrskimi srečanji in smo ga na ta način
tudi nadaljevali. Srečanja so namenjena kulturnemu druženju. SDASA se strinja z idejo povezovanja in
udejstvovamja s sorodnimi društvi in združenji.
Ko je ZPS postal lastnik novih poslovnih prostorov, se je pokazala priložnost, da SDSA najame ta prostor
za svoje delovanje - sestanke UO SDSA, strokovna srečanja in prostor,v katerem bi imeli sedež društva
z priročno knjižnico in tablico pred vrati. Zataknilo se je pri višini najemnine, ki je bila višja kot pri
prvotnih dogovorih, nerazumno tudi zato, ker nas je večina istočasno tudi članov ZPS (sama sem v UO
ZPS). UO SDSA tega ni potrdil in sprovedel.
Prilagodili smo začetek petkovih srečanj, ki smo jih prestavili na 15. uro in tako mogočili članom
sodelovanje na strokovnim srečanj ZPS.
Nedokončane naloge in PLANI za naprej:
-

Po pregledu aktov SDSA je potrebno nadaljevati postopek za priznanje statusa društva v javnem
interesu (aktivnost je v teku)
Posodobiti spletno stran ( se že posodablja)
Organizirati nove projekte – na primer - organizirati evropski simpozij, povečati sodelovanje s
sorodnimi društvi ter širiti in uveljavljati skupinsko analizo v Sloveniji (promocija)
Članarina zaenkrat ostane nespremenjejna (člani 60, upokojeni člani 30, častni člani – brez)
Intenzivno iskanje svojih prostorov društva in instituta (ali najem , ali nakup).

Dodala bi aktivnosti, ki jih je sprožila epidemija/pandemija Covit 19, ki so v teku:
-

Pogostejši sestanki UO SDSA po ZOOMu in delo na dodatnih aktih:
SMERNICE ZA PSIHOTERAPIJO NA DALJAVO
Organizacija diskusijske skupine po ZOOMu. Orgaizirata in tehnično speljeta Iztok Prosen in
Barbara Čibej Žagar (po vzoru GASIja)
Organizacja FORUMA po el. pošti (pobudnik Vladka Stamos)
Ponujene bodo suportivne ZOOM skupine za vse državljane Slovenije.
Ponujena psihoterapevtsko svetovanje in pomoč pri psihičnih težavah , ki jih je povzročil corona
virus (prostovoljno delo)

Zahvaljujem se članom starega in novega UO za njihovo delo, skrb in trud, vsem tistim ki so aktivno in
tudi prostovoljno sodelovali na naših srečanjih in vsem, ki ste mi zaupali vodenje društva zadnje leto.

Jožica Petek, predsednica SDSA

V Ljubljani, maj 2020

