
 

 

OSEBNOSTNE MOTNJE – večni terapevtski izziv  
(dvodnevno izobraževanje) 

 
 

Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije organizira dvodnevno izobraževanje, na 
katerem se bomo posvetili terapevtskemu delu s posamezniki z osebnostnimi motnjami – delu, ki 
za marsikaterega terapevta predstavlja velik izziv.  
 
Natančneje se bomo poglobili v razlike in specifike dela z ljudmi z mejno osebnostno motnjo, 
narcisistično osebnostno motnjo ter z osebnostnimi motnjami iz klastra C (izogibajoča, odvisnostna 
in obsesivno-kompulzivna osebnostna motnja). Na podlagi znanj in izkušenj, ki jih ponujajo z dokazi 
podprte terapije za osebnostne motnje (predvsem dialektična vedenjska terapija in shema 
terapija), bomo v ospredje postavili naslednje teme: 

 ranljivost znotraj okvirov posamezne osebnostne motnje,  

 pomembnost doživete psihološke travme ter napotki za delo s travmatičnimi izkušnjami, 

 načini spoprijemanja s specifičnimi vedenji znotraj posamezne osebnostne motnje, 

 tehnike, s katerimi lahko naslavljamo težave znotraj osebnostnih motenj, 

 specifične težave v terapevtskem procesu, 

 skrb za zdravje terapevta. 
 
Dvodnevno izobraževanje bomo dopolnili s prikazi primerov, video posnetki, igro vlog ter uporabo 
različnih terapevtskih tehnik.  
 
 

Informacije o izobraževanju: 
 

Kdaj: 12. in 13. 11. 2020 (od 9. do 17. ure) 
 

Kje: Center Sonček Šiška, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana 
 

Predavateljica: 
dr. Tijana Mirović, REBT terapevtka, sistemska družinska terapevtka, akreditirana shema 
terapevtka, edukatorka in supervizorka.  
Več informacij o predavateljici je dostopnih na:  
http://schematherapybelgrade.com/en/about-us-2/. 
 
Udeleženci: (klinični) psihologi, psihiatri, psihoterapevti. 
 
Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku. 
 

Kotizacija: Cena izobraževanja (predavanja in gradiva) je za člane DVKT Slovenije 150 €, za nečlane 
pa 180 € (vključen DDV). 
 

http://schematherapybelgrade.com/en/about-us-2/


 

 

Prijave:  
Prijavite se lahko preko spodaj priložene prijavnice. Prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest 
(maksimalno število udeležencev je 60) oziroma do 20. 10. 2020 na spletni naslov društva 
dvktslovenije@gmail.com, kjer dobite tudi dodatne informacije.   
 
V primeru ponovnih omejitvenih ukrepov bo izobraževanje potekalo preko spleta. Kotizacija on-
line izobraževanja bo za člane DVKT Slovenije 110 €, za nečlane pa 140 € (vključen DDV).  
 
 
dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., predsednica DVKT   
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Delavnica:  OSEBNOSTNE MOTNJE – večni terapevtski izziv 
 
 
ZA VELJAVNO PRIJAVO PROSIMO, DA ČITLJIVO IZPOLNETE VSE PODATKE V VSEH RUBRIKAH 
 

Ime in priimek:_______________________________________________________________ 
 
Zaposlen/a v: ________________________________________________________________ 
 
Delovno mesto:_______________________________________________________________ 
 
Naslov, kamor želite prejemati pošto:_____________________________________________ 
 
E-naslov, kamor želite prejemati 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 zaposleno/ega ________________________________________ prijavljamo na 
Delavnico:  OSEBNOSTNE MOTNJE – večni terapevtski izziv. 
 
Kotizacijo za usposabljanje bomo poravnali v plačilnem roku na podlagi računa, ki bo 
izstavljen s strani DVKT Slovenije. 
 
Odgovorna oseba: ____________________________________       Podpis in žig: 
 
 
 
 
IZJAVA UDELEŽENCA-KE 
S to izjavo se podpisani-a udeleženec-ka Delavnice:  OSEBNOSTNE MOTNJE – večni 

terapevtski izziv zavezujem, da bom (v primeru neporavnanega zneska za storitve DVKT s 

strani drugega plačnika) svoje obveznosti poravnal-a v dogovorjenem plačilnem roku na 

podlagi računa, ki bo izstavljen. 

 
Datum in podpis: ________________ ____________________________________________ 

 


