
 
 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

vabi na seminar 

 

REKA ŽIVLJENJA – 

sistemska družinska terapija  

z otroki, mladostniki in starši 

 
ki ga bo vodil  

 

PETER NEMETSCHEK, 

družinski terapevt, supervizor in učitelj sistemskega pristopa 
 

 
       

v Ljubljani v poslovnih prostorih podjetja KPMG, Železna cesta 8a (zemljevid spodaj), 

od torka, 19. aprila, do sobote, 23. aprila 2016 

 
O vodji seminarja: 

Peter Nemetschek, roj. 1937, psihoterapevt, supervizor, učitelj in pionir sistemske družinske terapije v 

Nemčiji s štiridesetletnimi izkušnjami. Dela doživljajsko orientirano z dotikom, srcem in humorjem. 

Med drugim se je izobraževal pri Virginii Satir, Miltonu H. Ericksonu in drugih vodilnih sistemskih 

psihoterapevtih. Od leta 1978 dela v lastni terapevtski praksi v Münchenu. 20 let je bil pedagoški 

svetovalec na vodilni nemški televiziji ZDF, prav tako je dve desetletji vodil Nemško združenje za 

družinsko terapijo in svetovanje (VFT). Razvil je münchensko šolo sistemske družinske terapije z 

modelom reke življenja in uspešna izobraževanja iz družinske terapije, sistemske supervizije in 

coachinga. Postavil je neprofitni inštitut za družinsko terapijo  v vzhodni Nemčiji in bil za to 

odlikovan z medaljo nemškega naroda za zasluge. V Sloveniji je pomagal razviti izobraževanje iz 

sistemske psihoterapije, ki se izvaja na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani. 

 

Program seminarja: 

1. Torek 19. april 16,30 - 22,00: 2 superviziji v živo s pripravo - delo s klientskim sistemom - majhnim 

odmorom, kjer družina zapusti prostor in zberemo pohvale. 

Nato podelimo pohvale in še feedback terapevtki oz. terapevtu 

 



 
2. Sreda 20. april 16,30 - 21,30: Motnje hranjenja - korekcija izkrivljene telesne sheme, intervencije 

pri anoreksiji - z modela za seanse. Enako za bulimijo. 

Če bo čas, še prikaz videa. Ericksonove intervencije pri debelosti. Strukture za večanje in manjšanje 

telesne teže. 

 

3. Četrtek 21. april 16,30 - 21,30 : Kako navdušiti majhne otroke (pod 7 let) za delo z reko življenja. 

Postavljanje meja, igra Levja družina. Superučenje. Težave pri domačih nalogah, suvanje, pljuvanje, 

laganje. Sodelovanje z vzgojiteljicami/učiteljicami. 

 

4. Petek 22. april 16,30 - 21,30: Uporniški mladostniki na slepem tiru brez vetra v jadrih (izguba 

smisla, depresivnost, samomorilnost pri mladostnikih). Delo z modelom časovne premice, z ali brez 

zdravil? Ritual pogreba. Sprava z bližnjimi in s seboj. 

 

5. Sobota 23. april 9,00 – 18,00: Spolna zloraba - model Cloe Madanes, kako ustaviti zlorabo. 

Preprečevanje: pojasnjevanje spolnosti za majhne otroke. Popravljanje škode, preprečevanje recidiva. 

Specifične družinsko terapevtske intervencije pri nasilju in alkoholni odvisnosti.  

Vzpostavljanje stika z migranti in migrantskimi družinami. Model seanse. 

 

Seminar bo potekal v angleščini.  Slovenski prevod je zagotovljen v primeru, da udeleženci ne 

bodo mogli slediti.  

Začenjali bomo točno ob navedenih urah, zato naj udeleženci pridejo vsaj 15 minut pred 

začetkom. 

 

Kotizacija:  

Za celoten seminar je kotizacija 280 EUR. Cena za udeležbo na posamezni dan je 60 EUR za dneve od 

torka do petka ter 100 EUR za soboto.   

 

Kotizacijo nakažete na račun: 

SFU Ljubljana 

Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56  3400 0101 5852 361 

Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana 

Namen: Kotizacija- Reka življenja 

Zadnji rok za plačilo seminarja (glede na prijavljene dni) je 12.4.2016. 
 

Prijave: 

Prijavnico pošljite Mojci Tompa: mojca.tompa@sfu-ljubljana.si,  najkasneje do 10. aprila 2016 ali po 

pošti na naslov: SFU Ljubljana. Rovšnikova 2, 1000 Ljubljana.  

 

Pohitite s prijavami, število mest je omejeno! 

 

 

Prisrčno vabljeni! 

     Miran Možina s sodelavci 

 

 

Navodila v zvezi z lokacijo seminarja: 
 

Poslovni prostori podjetja KPMG se nahajajo v 1. nadstropju stavbe (označeno z rumeno) na Železni 

cesti 8a (blizu železniške postaje). Vhod je z zadnje strani (ne iz ulice), kot je označeno spodaj na sliki. 

Pred stavbo ustavlja avtobusni potniški promet LPP.  

mailto:mojca.tompa@sfu-ljubljana.si


 
 

 

 

 


