POROČILO PREDSEDNICE SDSA ZA LETO 2020 – 21
Spoštovani člani SDSA!
S ponosom lahko rečem, da smo uspešno prebrodili še eno leto.
V poročilu bom kratka in se osredotočila na dogajanja, ki so pomembno označila delovanje društva v
tem obdobju, čeprav označeni z epidemijo Covita 19.
Glede na to, da smo bili “ prisiljeni” večino delovati preko interneta, in da je bil večini tak način dela
nov, smo v pomladnih mesecih 2020 izblikovali t.i. USMERITVE IN PRIPOROČILA ZA PSIHOTERAPIJO
NA DALJAVO, ki so objavljena na naši spletni strani.
Program društvenih aktivnosti je potekal po urniku planiranih tradicionalnih petkovih srečanj –
strokovnim predavanjem in diskusijo, ter srečanjem srednje skupine, ki sta jo vodili Nada Šolinc
Perovšek in Breda Leban.
Strokovna predavanja z diskusijo so bila izredno “plodna”, kar je razvidno iz slednjega seznama:
-

-

-

-

V aprilu smo začeli s prvim zoom srečanjem (poskusnim?) – diskusijsko spletno srečanje, ki
sta ga moderirala Barbara Čibej Žagar in Iztok Prosen, po vzoru GASIja ( mednarodnega
združenja skupinskih analitikov), . Srečanje nam je prineslo novo izkušnjo, začuda tudi
pozitivno – udeležilo se ga je več članov, kot ponavadi.
V maju smo začeli s predavanjem – REFLECTIVE CYTIZENS, beograjskih kolegov – Marine
Mojović, Stefana Cerovina in in Jelice Satarić
Junija nas je razsvetlila Vladka Stamos z razmišljanjem O SKUPINSKI ANALIZI V ČASU
EPIDEMIJE IN SOCIALIE IZOLACIJE.
V septebru smo v predavalnici UPKL, v živo organizirali zaradi kovida premaknjen zbor članov
za leto 2019 .
Oktobra pa smo spet prešli na ZOOM in se srečali z Anico Mikuš Kos - DVA SVETOVA- SVET
TERAPIJ IN SVET ŽIVLJENJA.
Gospa Anica nam je tudi podarila svojo knjigo – MOJE ŽIVLJENJE, MOJE DELOVANJE..
Maja Perec je v novembru predstavila svoj klinični spis – OBRAVNAVA SRAMU V ANALITIČNI
SKUPINI.
V decembru smo kljub zoomu imeli tradicionalni filmski December s člani ZOMP in ZPS.
Film KLIC DIVJINE je oplemenitil Matjaž Lunaček s spremno besedo in vodenjem diskusije.
V januarju nas je pozdravil Peter Praper in razložil teorijo in prakso KOMBINIRANE TERAPIJE.
Ob tej priložnosti nam je tudi on podaril svojo zadnjo knjigo – SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA, od
mitologije do teorije.
V februarju sta Brane Kogovšek in Breda Dolničar predstavila svoje dolgoletne izkušnje
ekstrahospitalne skupine - SKUPINA S POMEMBNIM DRUGIM

Na mednarodnem simpoziju GASI-ja v septembua 2020 je sodelovalo nekaj naših članov, tudi
študentje grupne analize.
V oktobrupa nas je Matjaž Lunaček razveselil z izidom svoje nove knjie – RIMBOULD za vedno in ga
mislimo v tekočem letu povabiti, da nam jo predstavi.
Zadnje mesece UO SDSA dela temeljito na pridobitvi Statusa Društva v javnem interesu. Prvi predlog
vloge je bil pred kratkim poslan na Ministrstvo za zdravstvo.

Uspešen project: PODPORNE SKUPINE ZA PEDAGOGE, ki smo ga izpeljali v sodelovanju z Združenjem
Psihologov Slovenije, je še v teku, v pripravi pa novi projekti podobnih skupin v sodelovanju z NIJZ za
zdravstvene delavce in ali tudi druge skupine, ki so v stiski in ki jih je povzročila epidemija. Zaenkrat
so se kot vodje angažirali Barbara Čibej Žagar, Vladka Stamos, Brigita Žugman, Nada Perovšek Šolinc,
Vid Vodušek Predrag Jovanovič in Jožica Petek, vsekakor pa bo potrebno večje število prostovoljcev –
grupnih analitikov za naprej.

PLANI za naprej:
-

Organizirati nove projekte – na primer - organizirati evropski simpozij, povečati sodelovanje
s sorodnimi društvi ter širiti in uveljavljati skupinsko analizo v Sloveniji (promocija).
Za bienalno srečanje predlagamo premik termina iz jeseni na pomlad 2022.
Članarina zaenkrat ostane nespremenjejna (člani 60, upokojeni člani 30, častni člani – brez.
Intenzivno iskanje svojih prostorov društva in instituta (ali najem , ali nakup) čaka na
nadaljnje aktivnosti.

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

Jožica Petek, psihoterapevtka, grupna analitičarka, predsednica SDSA

V Ljubljani, marec 2021

