
POVZETEK POROČILA PREDSEDNICE SDSA ZA LETO 2011 
 
 
Po lanskem volilnem zboru članov sta bili v upravni  odbor izvoljeni dve novi članici, ki sta vnesli nekaj svežine med stari/novi 
upravni odbor. Funkcijo predsednico še naprej opravlja(m) Vladka Stamos. 
Tudi v preteklem letu smo se dobivali na strokovnih mesečnih srečanjih vsak drugi petek v mesecu. Od lanskega aprila do 
januarja letos jih je bilo šest. Predstavljene so bile različne teme: 
 

 »Skupinska  psihoterapija psihoz« Milade Mujabašić;   

 »Zaznave – čemu zaznavamo v skupini resnico o sebi in drugih tako kot je« Davorja Božiča;   

 Aldo Špelić je predstavil »Skupino v fokusu znanstvenega raziskovanja« (Motovunska skupina od 201do 2010); 

 Metka Kramar se je spraševala »Kje so meje psihoterapevtskega delovanja med iskanjem resnice in varovanjem 
pacientovega dostojanstva«. 

V jesensko zimskem terminu smo nadaljevali z diskusijo Ribno po Ribnem v novembru, na naslednjih dveh srečanjih sta 
študenta skupinske analize predstavila svoje delo in sicer je 

 Borut Škodlar predstavil »Delo z Balintovo skupino«, 

 Marjeta Blinc Pesek »Zaključek dolgotrajne skupine oseb s psihozo«. 

Strokovnemu srečanju društva je redno sledila srednja skupina, ki se je že dobro vsadila v našo sredino in jo vodi Avgusta Čuk. 
Izpeljali smo 8. Jesensko mednarodno bienalno delavnico z naslovom Zrcaljenje, predavatelj je bil Predrag Jovanović, moderiral 
je Matjaž Lunaček.  Gost letošnjega bienala je bil skupinski analitik Malcolm Pines, , ki se je predstavil v večernem pogovoru, ki 
ga je vodil Bogdan Lešnik. Ewa Wojciechovska je vodila srednjo skupino. 
Uspelo nam je urediti spletno stran društva,  pripravili smo etični kodeks, ki je bil na zboru članov tudi sprejet. 
Članarina ostaja nespremenjena in sicer je za člane SDSA 50€,  za upokojene člane 25€, častni član ne plača članarine. 
 
NAČRT ZA DELO IN NALOGE ZA 2012/2013 

 Ohranjati članstvo in pridobivati nove člane SDSA 

 Krepiti sodelovanje z sorodnimi strokovnimi združenji in drugimi združenji 

 Skrb za stalno strokovno izobraževanje članov društva in drugih 

 Ažuriranje spletne strani 

 Priprava pravilnika častnega razsodišča 
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