Sekcija za psihoterapijo Zbornice kliničnih psihologov
organizira enodnevni strokovni seminar

NAVEZANOST IN TRAVMA
Rojstvo starša
Seminar je namenjen vsem kliničnim psihologom in psihologom v zdravstvu, ki delajo z odraslimi, ki so že ali še
bodo postali starši, in tistim, ki delajo z otroki in njihovimi starši.
Seminar bo zajemal opredelitve navezanosti in intersubjektivnosti iz vidika raziskav, praktičnih izkušenj in usmeritev
za delo. Osredotočal se bo na psihične procese, ki oblikujejo materinsko /očetovsko identiteto ter na psihološke
izzive starševstva. Prihod otroka poleg radosti staršem prinaša tudi izjemno zahtevne psihične naloge, ob tem se
aktivirajo njihovi nezavedni delovni modeli, kako poskrbeti za otroka. To zgodnje obdobje je še posebej težko za tiste
starše, ki sami niso bili deležni dovolj dobrih izkušenj v najzgodnejših odnosih, niti jih niso uspeli pridobiti kasneje v
življenju preko reparativnih odnosov. Ali če je bil čas nosečnosti, poroda ali otrokovega zgodnjega življenjskega
obdobja obremenjen s travmatskimi dogodki. Kadar se starši soočajo z lastnimi duševnimi težavami, postane
starševstvo še posebej zahtevno in lahko zamaje oziroma poruši njihovo notranje ravnovesje, kar nadalje vpliva na
njihovo zmožnost starševstva.
Otrokovi možgani za svoj optimalni razvoj nujno potrebujejo dovolj dober odnos z negujočo osebo. Brez določenih
socialnih izkušenj se posamezne vrojene dispozicije pri otroku ne razvijejo. Da bi dojenček odrasel v zdravo osebnost,
potrebuje v najzgodnejšem obdobju veliko pozornosti in usklajenega odzivanja s strani drugih oseb, ki so običajno
njegovi starši. Primanjkljaji in neustreznost starševskih odzivov pa lahko povzročajo odnosno travmo v razvoju
dojenčka in otroka.
Klinična praksa kaže, da so določene oblike pomoči, še posebej če so ponujene dovolj zgodaj in sistematično, lahko
staršem in otrokom v pomoč. Preprečijo lahko nadaljevanje transgeneracijskih travmatizirajočih odnosov, nastanek
razvojnih travm, spodbujajo odnos otrok – starši ter olajšajo in okrepijo proces starševstva.
TERMIN IN LOKACIJA
Strokovni seminar bo v četrtek, 19. septembra 2019 ob 8.00
v predavalnici Smelt, Dunajska cesta 160 v Ljubljani.
PRIJAVE
Prijave za udeležbo sprejemamo na elektronskem naslovu izobrazevanja@klinicna-psihologija.si najkasneje do torka
10. 9. 2019 in z rokom plačila do 13. 9. 2019. Ob prejemu vašega sporočila boste prejeli potrditev prijave in navodilo
za izvedbo plačila.
Informacijo o kotizaciji in program najdete na drugi strani vabila.
V upanju, da se zberemo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo.

v imenu sekcije za psihoterapijo
mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih.,
spec. klin. psih.

predsednica ZKP
asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih.,
spec. klin. psih.

KOTIZACIJA
Kotizacija zajema udeležbo na seminarju, gradiva, kavo med odmori in kosilo.
člani*

nečlani**

specialisti klinične psihologije

120 eur

150 eur

specializanti klinične psihologije

90 eur

110 eur

psihologi v zdravstvu

70 eur

110 eur

* člani s plačano članarino za 2019
** nečlani in člani z neplačano članarino za leto 2019

PROGRAM
08.00-08.30

Registracija

08.30-08.35

Uvodni pozdrav
mag. Katja Belšak, Sekcija za psihoterapijo ZKP

08.35 – 09.00

Pot navezanosti v krogu sovražnosti in pomirjanja
mag. Katja Belšak, predstavitev primera kliničnopsihološke obravnave

09.00 – 10.30

Empirical research in the domains of attachment and intersubjectivity
dr. Aleksandar Dimitrijević, skype predavanje

10.30 – 11.00

Odmor s kavo

11.00 – 12.30

Materinstvo kot oblika perverznosti
dr. Polona Matjan Štuhec

12.30-13.30

Odmor s kosilom

13.30-15.00

Uporabnost konceptov navezanosti, intersubjektivnosti in mentalizacije pri
delu z otroki in njihovimi starši – 1. del
Tjaša Lah Tolar
mag. Anita Prezelj

15.00 – 15.15

Odmor s kavo

15.15-16.45

Uporabnost konceptov navezanosti, intersubjektivnosti in mentalizacije pri
delu z otroki in njihovimi starši – 2. del
Tjaša Lah Tolar
mag. Anita Prezelj

16.45-17.00

Diskusija, evalvacija, zaključek

Predstavitev predavateljev
Mag. Katja Belšak je univerzitetna diplomirana psihologinja in specialistka klinične psihologije, zaposlena v
Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani. Dela z odraslimi.
Dr. Aleksandar Dimitrijević je univerzitetni diplomirani psiholog, specialist klinične psihologije in psihoterapevt,
zaposlen kot predavatelj na Mednarodni psihoanalitični univerzi v Berlinu, dela z odraslimi v zasebni praksi.
Dr. Polona Matjan Štuhec je univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije,
psihoterapevtka, skupinska analitičarka, supervizorka in terapevtka za učno analizo, zaposlena na Inštitutu za klinično
psihologijo in psihoterapijo v Ljubljani. Dela z odraslimi.
Tjaša Lah Tolar je univerzitetna diplomirana psihologinja in specialistka klinične psihologije, zaposlena na Inštitutu za
klinično psihologijo in psihoterapijo v Ljubljani. Dela z otroki, mladostniki in starši, zadnja leta pa dela tudi z dojenčki
in njihovimi starši.
Mag. Anita Prezelj je univerzitetna diplomirana psihologinja in specialistka klinične psihologije, zaposlena v
Zdravstvenem domu Ljubljana – Center. Dela z otroki, mladostniki in njihovimi starši.

