
 
 

 
 
 
 

Napoveduje dvodnevno delavnico 
 

Integracija kognitivno-vedenjskih terapij v načrt 
podpore in pomoči ljudem z mejno osebnostno 

motnjo  
 
 

ki jo bo vodila  

dr. Meta Shawe-Taylor 
Surrey and Boarders Partnership  NHS Foundation Trust in University of Surrey 

 

Ljubljana 
7. in 8. november 2014 

 
 
V organizaciji Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije 7. in 8. novembra 2014 organiziramo  dvodnevno 

delavnico z naslovom INTEGRACIJA KOGNITIVNO-VEDENJSKIH TERAPIJ V NAČRT PODPORE IN 

POMOČI LJUDEM Z MEJNO OSEBNOSTNO MOTNJO, ki jo bo vodila dr. Meta Shawe-Taylor. 

 

Dr. Meta Shawe-Taylor je maturirala v Ljubljani, iz psihologije je diplomirala in doktorirala na Royal Holloway, University of London, 

specializacijo iz klinične psihologije je opravila na University of Surrey,  usposabljanje iz vedenjske in kognitivne terapije pa na King's 

College, University of London. Zaposlena je pri Surrey and Boarders Partnership  NHS Foundation Trust, ki kot del angleškega javnega 

zdravstva pokriva področje z 1.3 milijona prebivalstva v zahodnem predmestju Londona. Klinično delo upravlja v splošni klinični praksi za 

odrasle, na University of Surrey pa predava klinično psihologijo in kognitivno vedenjsko terapijo študentom na triletnem, doktorskem študiju 

iz klinične psihologije. Vodi usposabljanje in izvajanje kognitivno-vedenjske terapije v Trustu in je tudi vodja psihološke službe za vzhodni 

del Surrey and Boarders Partnership  NHS Foundation Trust. 

 

KOMU JE NAMENJENA DELAVNICA 

Delavnica je namenjena različnim strokovnim profilom, ki v svoji klinični, terapevtski ali svetovalni praksi delajo z 

odraslimi z mejno osebnostno motnjo. Zaradi specifičnosti obravnavane motnje se od udeležencev pričakuje, da imajo 

vsaj osnovne izkušnje pri delu po principih kognitivno-vedenjske terapije in izkušnje pri terapevtskem delu z mejno 

osebnostno motnjo. 

 



 

OPIS in PROGRAM DELAVNICE 

 
Namen delavnice je stimulirati kreativno razmišljanje o vlogi kognitivno-vedenjskih terapij pri zdravljenju mejne 

osebnostne motnje. Prvi dan delavnice bo obravnaval splošne principe uspešne pomoči in različne kognitivno-

vedenjske pristope pri zdravljenje te motnje. Predstavljen bo skupinski program STEPPS, ki integrira različne KVT 

metode. Drugi dan delavnice bo posvečen KVT formulaciji in načrtovanju pomoči za nekaj konkretnih primerov, ki jih 

bodo predstavili udeleženci delavnice, supervizirala pa jih bo dr. Meta Shawe-Taylor. Oba primera, ki jih bodo 

predstavili udeleženci, bosta pred delavnico v sodelovanju z organizatorjem dogovorjena in predstavljena v skladu z 

navodili, ki jih bodo dobili. 

1. dan (petek, 7.11.2014): 

8.00 – 9.00     Registracija 

9.00 – 10.30     Osnovni principi zdravljenja mejne osebnostne motnje 

11.00- 12.30     Različni kognitivno-vedenjski pristopi pri zdravljenju mejne osebnostne motnje 

13.30- 15.00     Opis STEPPS programa 

15.30- 16.30     Učinkovitost STEPPS programa 

16.30- 17.00     Splošna diskusija 
 

2. dan (sobota, 8.11.2014): 

9.00-9.30        Predstavitev primera 1  

9.30-10.30      KVT formulacija in načrtovanje zdravljenja (primer1) 

11.00-11.30     Predstavitev primera 2 

11.30- 12.30    KVT formulacija in načrtovanje zdravljenja (primer 2) 

12.30- 13.00     Diskusija in zaključek 

 
Kotizacija za seminar znaša 100,00 EUR* 

(DDV je vključen). 
*Za člane Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije s poravnano članarino za leto 2014 velja 10% popust 

pri kotizaciji. 
 

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer vam zaračunamo celotno 
kotizacijo. Račune za plačilo kotizacije bomo izdali po zaključenem seminarju. 

 
 

Informacije: Vodja izobraževanja Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije: Peter Janjušević, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.  
      peter.janjusevic@amis.net 
  Tajništvo Društva ze vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije: Barbara Zemljak, univ.dipl.ped.    
      barbarazemljak@gmail.com 

Prijave 

Prijave pošljite na spodnji prijavnici  
do 25. oktobra 2014 na naslov: 

Društvo za VKT Slovenije 

Gotska ulica 18 

1000 Ljubljana 

Ali skenirano na e-mail: info@drustvo-vkt.org   

Prosimo, da na prijavnico vpišete popolne in točne podatke! 

mailto:barbarazemljak@gmail.com
mailto:info@drustvo-vkt.org


 

PRIJAVNICA 
na dvodnevno delavnico 

»INTEGRACIJA KOGNITIVNO-VEDENJSKIH TERAPIJ V NAČRT PODPORE IN POMOČI LJUDEM 

Z MEJNO OSEBNOSTNO MOTNJO« 

dr. Meta Shawe-Taylor, Ljubljana, 7. in 8. november 2014 

 

Ime in priimek:_____________________________________________ Izobrazba:_________________________________ 

Delovno mesto:_________________________ Zaposlen/a v: _________________________________________________ 

Naslov, kamor želite dobivati pošto: ______________________________________________________________________ 

E-naslov, kamor želite dobivati obvestila: ___________________________________________ Telefon: ________________ 

 

 

PODATKI  O PLAČNIKU (obkrožite):  samoplačnik/ica     plačnik je ustanova 

   Vaš podpis, če ste samoplačnik/ica:___________________ 

 

Podatki o plačniku (če je plačnik ustanova):    Zavezanec za DDV (obkrožite)      DA      NE 

DDV/ID številka: ___________________ 

Točen naziv in naslov ustanove: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Izjava (pravne osebe):  

Našo/ega delavca/ko _____________________________ prijavljamo na dvodnevno delavnico »naslovom INTEGRACIJA 

KOGNITIVNO-VEDENJSKIH TERAPIJ V NAČRT PODPORE IN POMOČI LJUDEM Z MEJNO OSEBNOSTNO 

MOTNJO«. Kotizacijo v znesku 100,00 EUR (z vključenim DDV) bomo poravnali v plačilnem roku na podlagi računa, ki bo 

izstavljen po seminarju. 

 

Odgovorna oseba: ___________________________________  podpis in žig:  


