Predavateljem, avtorjem prispevkov
Predavatelje prosimo, da besedilo predavanja, ki bo objavljeno
v zborniku, poπljejo po elektronski poπti na naslov:
pbo.milenasrpak@siol.net, enako velja za del besedila,
ki ga æelijo predvajati v Ëasu predavanja.
Prispevki bodo lektorirani, zato prosimo, da vsak avtor pripiπe
svoj poπtni naslov, kamor bomo lahko vrnili pregledano
besedilo. Besedilo naj bo pripravljeno v pisavi Times New
Roman, velikost Ërk 12 in vrstiËni razmik 1,5, naslov z velikimi
tiskanimi Ërkami.

Prijavnica
ZakljuËna faza
psihoterapevtskega procesa

Prijava udeleæbe
Prosimo, da se prijavite najkasneje do 15. 09. 2011 na naslov
Združenje psihoterapevtov Slovenije - Radenci, Zaloška 29,
1000 Ljubljana, ali preko spletne strani.

Radenci, 7. in 8. oktober 2011
Prijavite se lahko tudi preko spletne strani:
http://www.zpsi.si/radenci-2011

Prijava bivanja
PriporoËamo vam, da si namestitev pravoËasno rezervirate
pri sluæbi rezervacij v Termah Radenci, tel.: 02 520 27 20
ali info@zdravilisce-radenci.si.

Ime in priimek

Kotizacija
Kotizacija za seminar znaπa 80 EUR za Ëlane ZPS in 100 EUR
za ostale udeleæence.
Po 15. 09. 2011 bo kotizacija viπja in sicer 100 EUR za Ëlane
ZPS in 120 EUR za ostale udeleæence.
Prosimo, da kotizacijo nakaæete na TRR Zdruæenja
psihoterapevtov Slovenije pri NLB, πt.: 02060-0051436422
z imenom in priimkom udeleæenca na sreËanju in pripisom
seminar Radenci 2011.
Kotizacija vkljuËuje predavanja, zbornik povzetkov, udeleæbo
na diskusijskih skupinah, napitke med odmori in druæabni veËer
z veËerjo in plesom.

Telefon

E-poπta

Zaposlitev
Podatki za izstavitev raËuna:
ToËen naziv podjetja
Naslov

Programski odbor
Branko Franzl (predsednik), Milena Srpak, Gorazd V. Mrevlje,
Vlasta Meden Klavora, Breda Jelen SoboËan

DavËna številka
DavËni zavezanec

DA

Datum prijave

Podpis

NE

Organizacijski odbor
Barbara Vajd Ledinek (predsednica), Katja Belπak, Miro BeriÊ,
Sana »oderl, Andreja Mikuæ, Nataπa PotoËnik DajËman

Radenci, Hotel Radin
7. in 8. oktober 2011

Drugo obvestilo

tema

ZakljuËna faza
psihoterapevtskega
procesa

V psihoterapiji ni manj in bolj pomembnih tem. Vsaka je del
celote in z njo povezana tako v teoretiËnem pogledu kot v praktiËnem pomenu, ki ga ima v psihoterapevtskem zdravljenju. »e
pa bi za posamezna vpraπanja vseeno rekli, da so nekatera πirπa in
druga nekako oæja, bi temo naπega naslednjega sreËanja v
Radencih gotovo smeli uvrstiti med πiroke.
Zadeva namreË tako cilje, kot vse tisto dogajanje, ki naj pripelje
do tega, da smemo − v skladu z naπim razumevanjem duπevnega
zdravja − verjeti, da je zdravljenje uspeπno konËano. Dotika se
vzpostavitve, spreminjanja in ohranjanja in konËno tudi
zakljuËka nekega za pacienta izjemno pomembnega odnosa. O
zakljuËku psihoterapije zaËnemo razmiπljati æe pred njenim zaËetkom, zavest, da se terapija nekoË konËa je, sprva vËasih samo kot
nejasno priËakovanje, upanje ali bojazen, prisotna skozi celoten
proces, z vso Ëustveno silovitostjo pa se izrazi, ko se psihoterapija
zares bliæa svojemu zakljuËku.
Tema o zakljuËevanju in koncu psihoterapije je po Freudovih
besedah tudi tisti del neskonËno zapletenega dogajanja, ki ga je
vendarle mogoËe opisati in celo zajeti v nekakπna pravila, kar
nam daje moænost, da na del vpraπanj najdemo tudi Ëasu in naπemu razumevanju psihoterapije primerne odgovore.

11.45 - 12.10
12.15 - 13.15
13.15 - 15.00
15.00 - 16.40

16.40 - 16.55
17.00 - 18.00
18.05 - 19.00
20.30

Prihod in registracija
Dobrodošlica udeležencem
Oleg FilipoviÊ: ZakljuËna faza in
zakljuËevanje v psihoanalitiËni
psihoterapiji
Odmor s kavo in sokom
Diskusijske skupine
Odmor za kosilo
Dragan JosiÊ: ZakljuËna faza in
zakljuËevanje v skupinski analizi
Peter Praper: Posebnosti zakljuËevanja
v razvojni analitiËni psihoterapiji
Odmor s kavo in sokom
Diskusijske skupine
Plenarno sreËanje
VeËerja z glasbo in plesom

Sobota, 8. 10. 2011
Okrogla miza: Nekatera specifiËna
vprašanja zakljuËevanja in posebnosti
v razliËnih psihoterapevtskih pristopih
Moderator: Gorazd V. Mrevlje
Udeleženci: Metka Kališnik,
Onja TekavËiË Grad, Matjaž LunaËek,
Roman Korenjak, Predrag JovanoviÊ,
Branko Franzl.

11.20 - 11.30
11.35 - 12.35
12.45

Odmor s kavo in sokom
Diskusijske skupine
ZakljuËni pogovor

Po vsakem predavanju bo na voljo pet minut za kratko razpravo.
Diskusijske skupine bodo vodili Vlasta Meden Klavora,
Breda Jelen SoboËan, Teodora PeËariË Jager, Milena Srpak.

Zdruæenje psihoterapevtov Slovenije - Radenci

09.00 - 11.20

Zaloπka 29

Za programski odbor
Branko Franzl

09.00 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 11.45

1000 Ljubljana

»eprav takole na kratko ni mogoËe nanizati vsega, kar je povezano z zakljuËevanjem in koncem psihoterapije, verjamemo, da
je æe naπteto dovolj, da boste tudi tokrat naπe tradicionalne
≈Radence« uvrstili v program dogodkov, ki se jih nameravate
udeleæiti. Organizatorji se bomo potrudili za zanimiv izbor vsebin
in sodelujoËih predavateljev. Ker se psihoterapija kot institucionalizirana oblika sreËevanja med pacientom in terapevtom
enkrat konËa, naËin razmiπljanja o psihiËnih dogajanjih v pacientu in v nas samih pa ne, bodo naπa priËakovanja uresniËena,
Ëe bomo po dveh delovnih dneh s sreËanja odhajali z nekaterimi
odgovori, pa tudi s kakπnimi novimi vpraπanji.

Petek, 7. 10. 2011

