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SKUPINA ZA PREPREČEVANJE PRENESENE TRAVME PRI TERAPEVTIH, 
KI DELAJO S TRAVMATIZIRANIMI OSEBAMI 

(oktober 2017 - junij 2018) 

  
V Sloveniji se čedalje več psihoterapevtov loteva dela s hudo travmatiziranimi osebami. 
Posledično se povečuje možnost razvoja prenesene travme pri terapevtih,  kar je lahko zelo 
škodljivo za terapevtsko uspešnost, prognozo posamezne terapije ter dolgoročno za duševno 
zdravje terapevta.    
 
Predstavitev skupine 
Z namenom preprečevanja poklicne oz. prenesene travmatizacije smo se na Fakulteti za 
psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU) odločili, da 
organiziramo skupino za  psihoterapevte in sorodne poklice, ki delajo s hudo travmatizirano 
populacijo pacientov.  
 
Cilji skupine 
Cilj skupine je preprečevanje in predelovanje že nastale problematike prenesene travme pri 
terapevtih, ki delajo s travmatizirano populacijo. Skupina bo nudila prostor za 
eksternalizacijo osebnih izkušenj in spremljevalnih čustev, ki se s pacientov prenesejo na 
terapevta. S tem se v zaupnem ozračju skupine omogoča predelava teh izkušenj. Skupina bo 
omogočala razširitev terapevtskega obzorja, obenem pa bo prispevala k ustvarjanju 
profesionalnega psihotravmatološkega diskurza v Sloveniji. Čeprav so zaželene predstavitve 
primerov, ni poudarek na doživljanju pacienta, temveč na prenesenih travmatskih vsebinah, 
kot jih doživlja terapevt. 
 
Pogoji za vključitev  
Skupina bo delovala po pravilih odprte srednje psihoterapevtske skupine. Število članov bo 
tako štelo od 10 do 15, vsi prisotni se zavežejo k zavezi zaupnosti glede izrečenega na skupini 
in k spoštovanju drugih članov skupine. V vključitev v skupino so vabljeni vsi psihoterapevti 
in specializanti psihoterapije, ki izvajajo psihoterapije s pacienti, ki trpijo za psihično travmo, 
neodvisno od modalitet ali terapevtske metodologije.  
 
Skupino bosta vodila doc. dr. Robert Oravecz in Ksenija Širnik, sistemska terapevtka.  
Oba sta izkušena terapevta na področju dela s travmatiziranimi osebami,  dr. Oravecz pa tudi 
habilitiran predavatelj na SFU.  
 
Termini srečanj 
Skupina bo delovala enkrat na mesec po pravilih odprte, srednje psihoterapevtske skupine, 
predvidoma ob četrtkih med 18.00 in 20.00 v prostorih SFU Ljubljana, na naslovu 
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Rovšnikova 2, Ljubljana. Predvidenih je 10 mesečnih srečanj v študijskem letu 2017/2018. 
Skupina bo z delovanjem začela predvidoma v oktobru, kasneje se bo srečevala 1x mesečno, 
dan in uro uvodnega srečanja še sporočimo.  
 
Ker je število članov skupine omejeno na 15 oseb, bo potrebna vsakokratna predhodna 
prijava s posredovanjem ambulante SFU. Prijave na prvo srečanje pričakujemo do 15. 9. 
2017, kasneje pa do 15. v tekočem mesecu.  

 
Cena izobraževanja 
Cena za eno srečanje bo do 40 Evrov. V primeru, da bo manj kot 10 prijavljenih, srečanje 
odpade. Udeleženci plačajo kotizacijo na račun SFU Ljubljana, Rovšnikova ulica 2, 1000 
Ljubljana,  SI56  3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana, s 
pripisom:  psihotravma. 
 
Splošni pogoji 
Plačilo: Celotni znesek kotizacije (mesečno 45 eur/letno 360 eur) je potrebno poravnati ob 
prijavi ali najkasneje do 20. 9. 2017 in poslati potrdilo o plačilu na isti naslov kot prijave. S 
tem si udeleženci zagotovijo mesto v skupini ter se zavežejo k rednemu prihajanju (od 
oktobra 2017 do junija 2018). Tisti, ki se bodo v skupino vključili naknadno (na še prosta 
mesta), ob vstopu plačajo preostali znesek kotizacije, za mesece, ko bodo vključeni v 
skupino. 
 
Odpoved:  
V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred prvim srečanjem vam bomo zaračunali 
manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru 
kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. 
Skupine se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. 
Obvestila o odpovedih ali zamenjavah se pošilja na enak način in na isti naslov kot prijave.  
 
Zaupnost podatkov:  
Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega 
soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. 
Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali. 
 
Prijave na izobraževanje 
Prijave zbira Tina Rahne Mandelj, tina.rahne@sfu-ljubljana.si, telefon: 068 198 931. 
Rok prijave v skupino je do 20.9.2017 oz. do 15. v tekočem mesecu (za prijave med letom). 
 
Vljudno vabljeni! 
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