
POROČILO O DELU SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA SKUPINSKO ANALIZO 
                                               V LETU 2012/13 

 
Z vstopom v leto 2013 je slovensko društvo za skupinsko analizo vstopilo v 15. Leto svojega delovanja. Ustanovljeno  je bilo 
leta  1998 konec oktobra. 
Vsak drugi petek v mesecu, strokovno srečanje s srednjo skupino in sestankom UO SDSA so konstanta našega delovanja ter 
vsako drugo leto jesenska delavnica. 
V leto 2012/13 smo v strokovnem delu poslušali prispevke o »Skupinska psihoterapija v luči poezije »( Iztok Jan);  »I love you- 
jaz in jezik, skupinska analitična eksploracija in eksploracija kar tako »( Vlasta Meden Klavora); »Identiteta skupinskega analitika 
»( Roman Korenjak); »Na skupino prihajam od doma- predstavitev male analitične skupine oseb s psihozo »( Jožica Petek in 
Vid Vodušek). Preostala termina sta  zasedla  bralna seminarja o Projektivnih procesih v skupini in The Advanced Group ( 
Yalom). 
UO SDSA  se je sestal 4 krat (oktobrsko srečanje je bilo odpovedano zaradi Bregantovih dni, aprilsko srečanje je odpadlo kot 
tudi decembrsko ). Sestanki UO so zadnje 2 leti tik pred strokovnim delom  zaradi česar je bilo delo UO  časovno omejeno in 
zato okrnjeno v kvaliteti delovanja. Udeležba je bila  sicer zadovoljiva, sklepčnost skoraj vedno zagotovljena razen na zadnjem 
sestanku v letu 2012. 
Obravnavane teme so bile povezane s plačevanjem članarine. Evidentiranih je 68 članov, plačnikov je bilo lani 28. Člane 
prijazno vabimo k plačevanju ,kot smo že nekajkrat v zadnjih letih. Razpravljali smo o izbrisu nerednih plačnikov,  mnenja 
 članov UO deljena. Več je tistih, ki so proti izbrisu članov iz Društva. Članarina ostaja nespremenjena, ( 50 Eur za člane 
Društva, 25 Eur za upokojene člane , častni član je članarine oproščen. 
Lani smo sklenili urediti status društva s posebnim pomenom. Po posvetu z računovodkinjo ga.Turk  in tistimi,ki so v podoben 
postopek šli  smo na UO  sklenili, da v ta projekt ne gremo zaradi zapletenosti in dolgotrajnosti postopka  saj  finančni doprinos  
ne bi odtehtal  vloženega dela. 
EK smo premalokrat namenili obljubljenih 5 minut za iskanje ustreznejšega nadomestila za izraz uporabnik, ki ga še nismo 
našli. 
UO SDSA je predlagal ISALu, da preuči možnosti izobraževati ljudi za skupinsko psihoterapijo, ki bi bila krajšega trajanja od 
dosedanje. 
Srednjo skupino, je prizadevno vodila in še vodi Avgusta Čuk.  Srednja skupina, katere dinamiko oblikujemo prisotni kot tudi 
odsotni člani, je postala nepogrešljiv del  naših petkovih srečanj. Čeprav obisk niha, vendarle stalna prisotnost nekaterih kaže, 
da so taki dogodki dobrodošli ,saj v današnjih odtujenih časih ni vedno dovolj prostora za druženje in »pogovore.« 
Spletna stran je vzpostavljena. Vabi k sodelovanju, in ker je v nastajanju in bo , kot je zapisno na njej, taka je narava spleta, 
pravzaprav ves čas, jo s komentarji in predlogi ter prispevki lahko obogatimo. Zato vabljeni vsi! 
 
DELOVNI PROGRAM IN FINANČNI NAČRT ZA OBDOBJE 2013/14 
Pripravljamo   9. Jesensko delavnico , ki bo v drugi polovici oktobra letošnjega leta. Naslovna  teme je izbrana ; VERJETI….. 
DVOMITI -skupinska eksploracija v veliki in malih skupinah ter v življenju nasploh. 
Priprava pravilnika častnega razsodišča se je izmaknila realizaciji v lanskem letu, ostaja kot  prednostna naloga za naslednje, 
2013/14. 
Tudi v letošnjem letu se bomo trudili za strokovno izobraževanje članov Društva  ter krepili sodelovanje s sorodnimi strokovnimi 
združenji. 
V naslednjem enoletnem obdobju bomo nadaljevali z dosedanjimi aktivnostmi. 
Finančni načrt se bo prilagajal delovnem programu. 
 
Zahvaljujem se za sodelovanje in podporo. 
 
V Lescah, 5.3.2013                                        Vladislava Stamos,dr.med. ,spec.  psih. 
                                                                                       Predsednica SDSA 

 


