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Predstavitev psihoterapevtskega procesa:
Kratko opišite teoretiËni koncept, po katerem je potekala obravnava, anamnestiËne podatke obravnavane osebe, razvojno, dinamsko diagnostiËno in
prognostiËno oceno ter potek terapije, iz katerega naj bo razviden terapevtski
proces s poudarkom na transfernem in kontratransfernem dogajanju.
Celotno delo naj sloni na letošnji glavni temi. Tekst naj bo napisan v slovenšËini, v pisavi Times New Roman, z velikostjo Ërk 12 in enojnim razmikom med
vrsticami, naslov pa z velikimi Ërkami. Ime avtorja in ustanove naj bo takoj za
naslovom. Inicialka avtorjevega imena naj bo napisana pred priimkom.
Prosimo, ne pišite akademskih in drugih nazivov. V besedilu ne sme biti po pravkov in nejasnosti.
Prijavi obvezno priložite tudi izjavo avtorja, da je pridobil soglasje pacienta za
ustno predstavitev in objavo v zborniku.
Predstavitev pošljite najkasneje do 30. maja 2014 po elektronski pošti kot
priponko na naslov tajnistvo@zpsi.si.
Kotizacija:
Polna kotizacija za štiri dni sodelovanja vkljuËuje predavanja, zbornik predavanj,
slavnostno veËerjo, kulturni veËer, prigrizke z napitki ob odmorih in priponko.
Cene v tabeli veljajo v primeru prijave in plačila do navedenega datuma.

Kotizacijo nakažite na TR Združenja psihoterapevtov Slovenije pri NLB, št.:
SI56 0206 0005 1436 422, obvezno pripišite sklic 00-750 ter ime in priimek
osebe, za katero je kotizacija plaËana.
V cene kotizacije je vraËunan 22% DDV. Kotizacijo je potrebno poravnati
najkasneje do 20.09.2014. Po tem datumu je kotizacija 20% višja. V
primeru odpovedi povrne organizator 80 % vplaËanega zneska. Odpoved
mora biti podana v pisni obliki in je mogoËa le pred 20.9.2014.
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Prijava delavnice:
Predstavitev pošljite najkasneje do 30. aprila 2014 po elektronski pošti kot priponko na naslov tajnistvo@zpsi.si.
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Bivanje v hotelu Sotelia, hotelu Breza ali aparthotelu Rosa rezervirajte na
naslov:
Terme Olimia, d. d.
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 PodËetrtek
Tel. 03 829 70 00, info@terme-olimia.com, www.terme-olimia.com
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Kontaktna oseba: Marjana Arzenšek
Tel.: 00386 41 797 299
00386 (0)1 587 49 30
Uradne ure: ob sredah od 11:00 do 13:00

Organizacijski odbor
Teodora Pečarič Jager (predsednica), Marjana Arzenšek (tajnica)
člani: Katja Belšak, Miroslav Berič, Matjaž Lesjak, Kaja Medved,
Rok Podkrajšek, Tina Sentočnik, Karin Sernec, Milena Srpak, Andrea
Užmah Kučina, Brigita Žugman.
Programski odbor
Predrag Jovanović (predsednik)
člani: Matjaž Lunaček, Polona Matjan Štuhec, Janez Rojšek, Karin
Sernec, Gorazd V. Mrevlje, Milena Srpak, Borut Škodlar.

12.15-14.00

Odmor za kosilo

13.00-14.00

Odmor za kosilo

08.00-09.30
09.30-10.00
09.45-11.15
11.15-11.25
11.30-12.00

Nedelja, 12.10.2014

Male izkustvene skupine
Skupina vodij malih izkustvenih skupin
Okrogla miza z moderatorjem in
povabljenimi gosti
Sponzorirano predavanje
Zaključni pogovor in slovo

Predavatelji, gostje, vodje kazuističnih skupin, male in velike izkustvene skupine ter vodje in opis delavnic, bodo navedeni v drugem
oz. končnem programu.

