

PROGRAM

PRIJAVNICA
za delavnico
SPREJEMANJE / ZAVRAČANJE

PETEK, 20. 10. 2017

NEDELJA, 22. 10. 2017

09.00–10.00 Registracija
10.00–10.15 Dobrodošlica (V. Stamos,
Domen Obilčnik, kitara)
10.30–12.00 Mala skupina
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–14.30 Predavanje z diskusijo
Sue Einhorn:
Prison or Refuge ...
14.45–16.15 Mala skupina
16.15–16.45 Odmor s kavo
16.45–18.15 Velika skupina
18.30–19.30 Skupina vodij skupin
20.00
Slavnostni program s
podelitvijo listin,
večerja z glasbo

08.30–10.00 Mala skupina
10.15–11.45 Velika skupina
11.45–12.30 Evalvacija in zaključek

Ime in priimek:_______________________
Naslov:_____________________________
Delovna org.:________________________
Plačnik:

- delovna organizacija

Analitične male skupine in veliko skupino bodo
vodili skupinski analitiki z mednarodno priznano
kvalifikacijo.

Točen naziv d. o.: _____________________

Velika skupina bo potekala v jezikih udeleženih.

___________________________________

Pripravljalna skupina: Vladka Stamos, Andreja

ID za DDV:__________________________

Točen naslov d. o.: ____________________

Grom, Dušanka Kosmač, Bogdan Lešnik, Andrea
Užmah Kučina, Jožica Petek, Lev Požar, Brigita
Žugman

Telefon:____________________________
E-mail:_____________________________
Kotizacijo 220 € (180 € za člane SDSA s
plačano članarino, 95 € za upokojene člane
in študente), sem nakazal(a) na transakcijski
račun Slovenskega društva za skupinsko
analizo, IBAN SI56 0201 4008 7828 226,
NLB.

SOBOTA, 21. 10. 2017

Voden ogled Plečnikove cerkve v
Bogojini.

Pridobitev točk za podaljšanje licence pri Zdravniški
zbornici Slovenije in Združenju psihoterapevtov Slovenije
je v postopku.

Pripravljen(a) sem sodelovati v angleško
govoreči skupini:

Dodatne informacije:
info@sdsa.si

DA

Kotizacija je 220 € za nečlane,
180 € za člane SDSA s plačano članarino,
95 € za upokojene člane in študente

Kotizacija vključuje okrepčila med odmori
in slavnostno večerjo.

NE

Podpis:___________________________



09.00–10.30 Mala skupina
10.30–11.00 Odmor s kavo
11.00–12.30 Predavanje z diskusijo
Dušan Šarotar: Ne morje ne
zemlja – jezik, pokrajina,
spomin
12.30–13.30 Odmor za kosilo
13.30–15.00 Velika skupina
15.00–15.30 Odmor s kavo
15.30–17.00 Mala skupina
17.15–18.15 Skupina vodij skupin

- sam

Prijava je mogoča tudi na povezavi
www.sdsa.si

Iz psihologije znano »testiranje meja«, preizkušanje, »kako
daleč lahko gremo«, ima prizvok nečesa infantilnega in
potencialno patološkega. Kaj pa takrat, ko so meje tako trdne,
da jih je tudi v nuji težko prestopiti, in kjer je to, kako daleč
lahko gremo, eksistenčno vprašanje? V takem položaju so
begunci. S ciničnim obratom bi lahko rekli, da gre še vedno za
»testiranje meja«, le da tukaj za preizkušanje, ali so dovolj
trdne, da jih ne bomo mogli prestopiti. Ali ni moderna družba
še vedno družba meja, celo zidov med ljudmi? Jih ne doživimo
vselej, kadar je v igri naš sprejem v državo, na dom, v skupnost,
pa tudi v šolo, družbo, krog posvečenih ... ali naša zavrnitev?
Kaj nam izkušnje iz skupinske analize povedo o procesih
sprejemanja in zavračanja – ali, splošneje, o procesih prehoda
– v vsakdanjem življenju?

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA SKUPINSKO ANALIZO

11. mednarodna delavnica
skupinske analitične psihoterapije
Dodatne informacije:
info@sdsa.si

Andrea Užmah Kučina
Mcl, Psihiatrična ordinacija d.o.o
Metelkova 15
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA

Namestitev:
HOTEL VIVAT
www.vivat.si
Za udeležence delavnice hotel Vivat nudi
posebno ugodno ponudbo.
Priporočamo, da sobe rezervirate čimprej
(za petek polpenzion s kosilom,
za soboto polni penzion)
z opombo »za delavnico«:
jerneja.smodis@vivat.si
Priporočamo ogled spletnih strani
www.vivat.si

SPREJEMANJE/ZAVRAČANJE
Skupinska analitična eksploracija
v mali in veliki skupini

MORAVSKE TOPLICE
TERME VIVAT
20. - 22. oktober 2017

