POROČILO PREDSEDNICE O DELOVANJU SDSA V LETO 2013/ 14
Leto je naokoli, ponovno smo zbrani na zboru članov SDSA, da pregledamo njegovo delovanje v preteklem letu. Pred nami je
zadnje leto mandata sedanjega UO.
Strokovni program
Strokovni program je železni repertoar naših srečanj . V njem so bile predstavljene različne teme. Kot prvi je bil na sporedu
bralni seminar »Zakaj je preteklost pomembna v skupinski analizi«, ( Vladka Stamos ); Vzpostavitev vezi- teorija navezovanja,
intersubjektivnost ( Breda Sobočan); Jungovska skupinska analiza na način sanj, ( Matjaž Regovec); Obravnava pravljic na
oddelku za motnje hranjenja ( Sabina Hribar); Predstavitev skupine oseb s psihozo, ( Kaja Medved in Nada Šolinc); Ribno po
Ribnem.
Namestili smo tablico na vrata omare naše knjižnice v sejni sobi CIP-a.
Srednja skupina, ki jo že četrto leto vodi Avgusta Čuk , in smo ji za vodenje zelo hvaležni, postaja vse bolj prostor za
izmenjavo pogledov in mnenj, mesto kjer se lahko testirajo moč, napad, vzdržljivost, potrpežljivost in še kaj.
9. jesenska delavnica »Verjeti , dvomiti » je bila organizirana lani novembra v Ribnem (22.-24.11), predaval je Bogdan Lešnik.
Kompleksnost teme smo razvijati v malih in veliki skupini. Podelili smo listine študentom SA, ki so končali nadaljevalni in
diplomski študij. Delavnica se je zaključila s pohodom v blejski vintgar in končala v Kavarni ob jezeru s stavo o draselj. Pri
izvedbi delavnice so nam finančno pomagala farmacevtska podjetja. S delavnico smo obeležili tudi 15 let delovanja SDSA.
Lani v maju smo izpeljali, prvič v zgodovini SDSA, skupino v spomin , skupino žalujočih za prezgodaj preminulim kolegom
psihiatrom, ki smo ga vsi poznali. Pobuda je prišla iz vrst njegovih sošolcev in kolegov, Društvo se je odzvalo potrebi deliti
bolečino izgube. Skupino je vodila Vlasta Meden Klavora. CMZ nam je odstopil prostor za skupino, za gostovanje smo se
zahvalili direktorici PKL in predstojniku CMZ-ja.
UO, katerega se je redno udeleževalo več kot polovica njegovih članov se je srečeval 1 krat mesečno na dan strokovnega
srečanja SDSA. Kot po navadi po končanem programu. Bolezni in drugi zadržki so onemogočil redno prisotnost nekaterim
članom, morda je zato kakšna naloga ostala nedokončana. Skozi leto smo se ukvarjali s pripravo programa in tekočimi
zadevami, precej časa je šlo za pripravo dvodnevne delavnice v Ribnem.
»5 minut za Etični Kodeks«, ki smo ga dobro leto (9.11.12) pred tem prakticirali ni prinesel zamenjave nepriljubljenega
»uporabnika« . Eden od član UO je menil, da se preveč ukvarjamo z njim in premalo z vsebinami Kodeksa. Tako se je UO
odločil posvetiti vsaj eno srečanje tej temi, ki se bo realizirala že v naslednjem mesecu, aprilu. Ob tej priložnosti bomo v
ponovno branje, članom razposlali Etični kodeks.
V UO, kjer smo po poklicni strukturi zdravniki, psihologi, delovni terapevt in logoped, se ne moremo zediniti glede besede
uporabnik. Zato predlagamo, da se razprava prenese med člane SDSA ,da bomo skupaj v dialogu , upoštevajoč mnenja vseh,
ki prakticirajo skupinsko terapijo našli ustrezen izraz našim pacientom, klientom, strankam , uporabnikom, udeležencem,
članom, radovednežem , koristnikom, torej vsem tistim, ki iščejo sebe v skupinski analitični psihoterapiji in so s svojim aktivnim
delovanjem v skupini koristni drugim.
Zakaj je preteklost pomembna v skupinski analizi ?
V bralnem seminarju iz lanskega aprila smo se poučili, da je vedno prisoten element skrivnostnosti in zmede, ko poskusimo
razumeti medosebna dogajanja. Tudi preteklost, to dinamično polje, je obdano s skrivnostnostjo in zmedo kot je medosebno
polje v »tukaj in sedaj.«
Na spletni strani SDSA ni dovolj pojasnjena vloga Društva pri izobraževanju iz SA , kar je sprožilo polemiko, ki je prešla meje
UO . Ni odveč ponovno pojasniti vlogo Društva v preteklih letih pri izobraževanju iz skupinske analize. Zametki inštituta sežejo
daleč nazaj, najbrž k prvemu izvedenemu Uvodnemu študiju iz SA, kateremu je sledilo še 12 ponovitev.
Po ustanovitvi SDSA v letu 1998 so se uvodni, nadaljevalni in diplomski študiji izvajali pod njegovim okriljem. Obstaja zapisnik
sveta inštituta z dne 7. Julija 2004, ko so se sestali skupinski analitiki pod vodstvom Franca Peternela. Napisan je bil tudi
osnutek statuta.
Inštitut je kot delovno telo delovalo v okviru SDSA vse do njegove odcepitve od matere. Registrirano je bilo 12.11.2010 kot
samostojen zavod. ISAL je naslednik omenjenega delovnega telesa, ki je v okviru SDSA skrbelo za izobraževanje. Pobudo , da
dopolnimo spletno stran in pojasnimo vlogo SDSA v izobraževanju podpira tudi UO in predlaga, da se vnese ustrezno
besedilo.
Na zadnjem sestanku UO smo pregledali kaj smo od lani zastavljenega programa dokončali in česa nismo. Ni nam uspelo
urediti statusa društva s posebnim pomenom. UO meni, da je pridobitev tega statusa za naše društvo smiselna, bo pa
potrebno ponovno preveriti ali se je zakonodajo na tem področju spremenila.
Ugotovili smo, da še vedno nimamo Pravilnika o častnem razsodišču. Sedanji UO, kateremu se mandat končuje želi to nalogo
izpeljati oz. vsaj pripraviti Pravilnik v obsegu, da bo možno o njem razpravljati.
Ideje, da bi organizirali enodnevno delavnico z namenom razširiti vedenje o skupinski analitični psihoterapiji v javnosti je staro
tudi že nekaj let. Že v Ribnem smo jo najavili, programa smo se lotili na januarskem UO.
V ta namen je bil organiziran pripravljalni odboru, k sodelovanju smo pritegnili tudi nekatere člane SDSA in študente SA.
Pripravljalni odbor preplavlja nova energija, ki nam starejšim, daje polet za delo in pusti prijeten občutek, da so z nami in za
nami osebe, katerim bomo prepustili Društvo, ko bo zaključen naš mandat. Pri organizaciji bo sodeloval tudi ISAL .
Vstopamo v 4. leto našega mandata. Na UO smo se dogovorili o izvedbi anketiranja kandidatov za bodoči UO in bomo ,kot pred
4 leti, razposlali med članstvo evidenčne liste za funkcije v SDSA.
Program za pomlad 2014 je sestavljen in na ogled na spletni strani SDSA.
V Društvo je včlanjenih 68 oseb, plačanih članarin je 28. Na enem od UO smo razpravljali, da bi med člani SDSA, v času
srednje skupine, krožila puščica v katero bi polagali »prostovoljne prispevke« za Društvo. Idejo smo z« vso resnostjo » zavrnili.
UO predlaga , da članarina za naslednje leto ostane nespremenjena. Torej, 50 Eur za člane, za študente in upokojence 25
Eur. Častni član je oproščen članarine.
UO se bo tudi v naslednjem letu trudil pri organizaciji rednih mesečnih srečanj ter izvedbi načrtovanih nalog.
Finančni program se bo prilagajal realizaciji delovnega programa.
Zahvaljujem se vsem članom UO za njihovo delo in podporo, vsem članom Društva in drugim za njihove prispevke na srečanjih.
Končala bom z mislijo, ki jo trosim med vas že nekaj let: » In vedi ,da kjerkoli se boš ustavil,vedno nosiš s sabo semena upanja,
semena radosti, semena ljubezni in semena sprememb, ki jih lahko zaseješ kadarkoli v življenju.
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