Zapisnik
REDNE LETNE SKUPŠČINE
Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (DVKT),
ki je potekala 9. 3. 2016 ob 19. uri
na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše
(Gotska ulica 18, Ljubljana)
Sprva prisotnih 13 članov, zato se s pričetkom po statutu počaka 30 minut.
Ob 19.30 prisotnih članov: Barbara Starovasnik Žagavec, Špela Hvalec, Barbara Zemljak, Vera
Slodnjak, Irena Šinigoj Batistič, Doris Adamčič Pavlović, Jadran Kleibencetl, Andreja Škufca Smrdel,
Aljoša Dornik, Manja Rančigaj Gajšek, Tina Mlinarčič, Ana Ulčar, Aleš Vičič, Jerica Radež
Kasneje se pridruži še: Peter Janjušević
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev organov skupščine DVKT Slovenije in ugotavljanje sklepčnosti
Strokovno poročilo za leto 2015
Poslovno poročilo za leto 2015 in spremembe v 2016
Članarina za leto 2016
Strokovni načrti za 2016
Razno

1. Izvolitev organov skupščine DVKT Slovenije in ugotavljanje sklepčnosti
Delovna predsednica: Barbara Starovasnik Žagavec (ponovno prevzame delovanje društva po
daljši bolniški odsotnosti)
Namestnica in nadzorni odbor: Špela Hvalec in Aljoša Dornik
Overovatelj: Ana Ulčar
Zapisnikar: Jerica Radež

2.
-

Strokovno poročilo za leto 2015 (priloga 1; razvidno v poslovnem poročilu društva)
Uspešno zaključen Praktikum I
Praktikum II (zaključen 13. cikel in začet 14. – novembra)
Uspešno izpeljane intervizije
2 supervizijski skupini
Strokovna knjižnica
Poglobitev sodelovanja z EABCT
2 novi KVT terapevtki

Skupščina soglasno sprejme poročilo.

3. Finančno poročilo (priloga 2 in 3) za leto 2015 in spremembe v letu 2016
- -13,100€ izgube zaradi uvedbe dveh srečanj supervizije mesečno ter mnogi neplačniki tako
praktikumov kot članarin
- Sklepi, kot so predlagani v poslovnem poročilu za leto 2016:








Dvig cene supervizije na 130€ (vključen DDV) po obisku
Zmanjšanje honorarjev predavateljic iz Hrvaške
znižanje honorarjev akreditiranim predavateljem na 40€/60 minut ter predavateljem v
izobraževanju na 10€/6o minut
Ponovna izvedba Praktikuma 1 in pri tem cena 950€ (vključen DDV)
Izdaja zbornika v E-obliki
Morda zvišanje članarine na 40€

Skupščina soglasno sprejme predloge in ukrepe za izboljšanje letne bilance v letu 2016.
4. Članarina za leto 2016
 Letna članarina se zviša na 40€
Skupščina soglasno sprejme predlog.
5. Strokovni načrti za 2016 (Priloga 1; ponovno razvidno v poslovnem poročilu DKVT)
- Praktikum I  verjetno novembra in decembra 2016, naknadno znani in potrjeni pravi
termini
- Nadaljevanje P II
- Nadaljevanje P III
 Spremembe izvedbe P III  4 primeri supervizirani od začetka do konca (3-krat
predstavljeni na superviziji oz. pri kompleksnejših primerih na superviziji na vsakih 8 ur
terapije); ostali primeri (6) predstavljeni na superviziji vsaj 2-krat; sprememba prisotnosti
(70 % udeležba na letni ravni). Ta del bo potrjen na UO društva v kratkem.
 V primeru neplačevanja supervizijskih srečanj se bo prvič kandidatu poslalo opomin,
drugič pa mu supervizijsko srečanje (ki ni bilo poravnano) ne bo štelo v kvoto ur (enako
bo s morebitnim predstavljenim primerom na tistem srečanju, itd.)
- Intervizijska srečanja se nadaljujejo
- Izdaja zbornika (najverjetneje v e-obliki)
- Dopolnitev akreditacije (glasovanje bo potekalo na UO)

6. Razno
- Kongres v Stockholmu in pogajanje za nižje kotizacije
- Sedanje skupine P III – ob premajhnem številu potrjenih prijav ene skupine se namesto
petkove IN sobotne skupine izvede le sobotna
- Ana Ulčar predlaga ločitev funkcij/vlog v Društvu  uvedba tega, da bi bila ena oseba
posebej odgovorna za strateško načrtovanje financ in izdatkov
- Člani društva razmišljajo o razpisih, na katere bi se lahko prijavilo Društvo za pridobitev
finančnih sredstev
Zaključek skupščine 20:10
Zapisala: Jerica Radež
Overovateljica: Ana Ulčar
Delovna predsednica: Barbara Starovasnik Žagavec
Nadzorni odbor: Špela Hvalec in Aljoša Dornik

