Na podlagi 13. Člena Temeljnega akta Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje, sprejetega na
ustanovnem zboru dne 10.1.2017 podajam naslednjo

VLOGA ZA VČLANITEV V SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PSIHOTERAPIJO IN SVETOVANJE
I.
1.

ime in priimek

2.

rojstni podatki

3.

stalno bivališče

4.

e-mail naslov

5.

telefon

6.

vrsta članstva
(ustrezno obkroži)

7.

Dejavnost
(ustrezno obkroži)
Podatki o izpolnjevanju pogojev za včlanitev iz 10. člena Temeljnega akta, tč. 1 in 2

II.
8.

Podatki o kandidatu

redni :
- delujoči psihoterapevti ali
svetovalci
- strokovne osebe v akademski
sferi
psihoterapevt / svetovalec

dejavnost psihoterapije ali psihosocialnega
svetovanja opravljam kot (ustrezno obkroži)

9.

ime in sedež pravno organizacijske oblike

10.

registracijski dokument

III.

-

pridruženi:
- edukanti oz. specializanti
- uporabniki
- podporniki

zavod
društvo
s.p.
d.o.o.
drugo (navedi kaj!)
___________________

Podatki o edukaciji iz 10. člena Temeljnega akta, tč . 3 in 4

11.

dosežena stopnja in vrsta izobrazbe

12.

zaključen izobraževalni program iz psihoterapije ali psihosocialnega svetovanja, kar dokazujem z
eno od spodaj navedenih listin ( ustrezno obkroži!) :
1) Evropsko diplomo iz psihoterapije (EDP), ki jo podeljuje Evropska zveza za psihoterapijo (EAP)
2) Slovenska diplomo, ki jo podeljuje Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP)
3) diploma, ki jo podeljuje eno od evropskih akreditiranih združenj izbranega
psihoterapevtskega pristopa vključno z zaključenim študijem psihoterapevtske propedevtike
4) magistrski študij relacijske družinske terapije na TF Univerze v Ljubljani z zaključenim stažem iz
relacijske družinske terapije v okviru Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije

5) naziv psihoterapevt, ki ga podeljuje Združenje psihoterapevtov Slovenije
6) specialistično diplomo iz psihoterapije EFPA za psiholog
7) diplomo na dodiplomskem ali podiplomskem študiju psihosocialne pomoči na Fakulteti za
uporabne družbene študije v Novi Gorici
8) drugi izobraževalni programi, ki dosegajo naslednje kvantitativne kriterije:
- za psihoterapevte najmanj 500 ur teoretskih vsebin, najmanj 250 ur osebne izkušnje in najmanj
500 ur psihoterapevtske prakse, ki je bila supervidirana z najmanj 150 urami supervizje
- za svetovalce najmanj 450 ur teoretskih vsebin, najmanj 250 ur svetovalne prakse, najmanj
100 ur supervizije in 50 ur osebne izkušnje.
Navedi naziv: ____________________________________________________
13.

Kraj in datum vloge

14.

priloge

15.

Podpis kandidata

IV.
16.

19.

Izjava ( podpiše kandidat)
Kot delujoči psihoterapevt oz. svetovalec dajem to vstopno izjavo, s katero se zavezujem, da bom
svoje psihoterapevtsko oz. svetovalno delo opravljal strokovno, profesionalno , v skladu z etičnim
kodeksom Združenja in se obvezujem, da bom svoje delo superviziral.
Kot član združenja se obvezujem , da bom spoštoval pravila združenja in se v primeru pritožbe na
svoje delo podvrgel presoji pred Častnim razsodiščem združenja.
Strinjam se , da se moji osebni podatki ( ime, priimek, roj. podatki, naslov, podatki o edukaciji in
delovnih izkušnjah,vrsta psih. pristopa oz. način dela objavijo v registru delujočih psihoterapevtov
in svetovalcev na spletni strani združenja in da se lahko obdelujejo za potrebe članstva v združenju.
Podpis kandidata in datum

V.

Komisija za članstvo v združenju( izpolni komisija)

20.

Obravnava vloge in odločitev

21.

Kraj in datum

22.

Podpis članov
komisije

17.
18.

