Zavod Žički tabor za duhovno rast in Slovensko društvo za logoterapijo LOGOS
vabita na

III. slovenski logoterapevtski kongres s mednarodno udeležbo
„DRUŽBA NI ZDRAVA JE PA OZDRAVLJIVA“
(Viktor E. Frankl)

ZAUPANJE
Vijoličasta magnolija odpira svoje cvetne liste in ne razmišlja o zaupanju v zemljo in
sonce. Zaupanje je položeno v njene gene. Piščanci, ki se zvalijo iz jajc, iščejo
materino perut v zaupanju, da je ona tu za njih. Zaupanje jim je položeno v instinkt.
Sejalec, ki seje na njivi, se je odločil, da bo sejal, da bo zaupal, da bo seme obrodilo
sad. Imel je svobodno voljo, s katero je izbiral med možnostmi, da nekaj poseje ali ne
poseje.
Pri sejalcu ima zaupanje izvir v njegovem duhu. Iz svoje duhovne dimenzije se
odločamo, ali bomo zaupali ali ne, ali bomo kaj naredili ali ne.

PROGRAM
Petek, 22. junij 2018
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
18.45
20.00

Registracija
Svečana otvoritev kongresa
Harald Mori MSc (Pth), Družina, samozavest in smisel – obetavne korenine za
uravnovešeno življenje*
Odmor
Dr. pater Karel Gržan, Zaupanje v življenje, ali „Jaz, Čarli Čaplin“
Delavnice: Kako ustvariti zaupanje ali kako premagati strah
Zaključek programa
*Predavanje bo simultano prevajano.

Sobota, 23. junij 2018
9.00
9.15
10.00
10.30

Klavirski Trio Aurum, Glasbeni uvod
Jutta Clarke, Zaupanje in njegovi sovražniki*
Odmor
Mag. Martin Lisec, teolog in logoterapevt (z gostjami Ano, Barbaro in
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12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.00

Nevenko), Kako zaupati po razočaranju? Logoterapevtska izkušnja
Odmor
Klaudia Urbančič, Krepitev zaupanja pri bolnih otrocih in starših
Mirko Nidorfer, prof. slov., bibliotekarski specialist, Zaupanje v lastne
sanje
Prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med. spec, internist, logoterapevtka,
Zaupanje v odnosu zdravnik - bolnik
Slobodan Vujasinović, dr. med., spec . dermatolog, logoterapevt, Kako
uresničiti zaupanje v zdravnika in zdravstvo
Odmor
Delavnice: Zaupanje po razočaranju, Zaupanje v odnosu otroci starši, Zaupanje v odnosu zdravnik bolnik, Zaupanje v lastne sanje
Logodrama
Zaključek kongresa
*Predavanje bo simultano prevajano.

KOMU JE NAMENJEN LOGOTERAPEVTSKI KONGRES
Logoterapevtski kongres je namenjen psihoterapevtom, psihologom, zdravnikom,
zdravstvenim in socialnim delavcem, vzgojiteljem, učiteljem, študentom psihoterapije
in vsem, ki se v svojem življenju srečujejo s temeljnimi eksistencialnimi vprašanji.

PREDAVATELJI
Jutta CLARKE, Professor at the Viktor Frankl Hochschule in Klagenfurt, Austria,
Academic Associate in Viktor Frankl’s Logotherapy, Accredited member of the Viktor
Frankl Institute Vienna.
Dr. pater Karel GRŽAN je duhovnik, predavatelj in pisatelj. Poleg pisanja o
problemskih tematikah in stiskah sodobnega človeka piše knjige za otroke, mladino
in odrasle. Redno piše članke za revijo Ognjišče in otroško revijo Mavrica, občasno
piše za razna glasila, zbornike, lokalne časopise. Sodeluje tudi v radijskih oddajah
na Radiu Ognjišče. Je gost na številnih okroglih mizah, predavanjih po
šolah, kulturnih domovih in drugih ustanovah.
Mag. Martin LISEC je logoterapevt, mediator in predavatelj. Po osnovni izobrazbi je
teolog. Je ustanovitelj in direktor in strokovni vodja izobraževalnih
programov Inštituta Stopinje. Svojemu poslanstvu je predan kot terapevt, predavatelj,
life coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah. Njegova predavanja
temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri delu z ljudmi. Zapletene in
kompleksne vsebine podaja na enostaven, sproščen, učinkovit in udeležencem
prijazen način s ciljem, da se nova znanja lahko čim prej in čim bolj učinkovito
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uporabijo v praksi. Na različne načine dela z ljudmi že šestindvajset let, zadnjih osem
let tudi kot logoterapevt.
Mag. Harald MORI (Pth) Psychotherapeut & Dipl. Psychoonkologe MFA-Medical
Viktor Frankl Association Vienna Supervisor/Mentaltrainer/Delphintherapeut
Mirko NIDORFER je študent 1. letnika logoterapije. Po osnovni izobrazbi je profesor
slovenščine in bibliotekarski specialist, trenutno je zaposlen v Kadetnici Maribor –
vojaški knjižnici. Poleg poklicnega dela je veliko sodeloval v različnih prostovoljnih
organizacijah. Deset let na telefonu za pomoč v stiski v Društvu Zaupni telefon
Samarijan, kjer je bil med soustanovitelji podružnice v Mariboru. Deset let sta skupaj
z ženo Stanko sodelovala na projektih za družine in zakonce v Kolpingovem
združenju Slovenije v družinski sekciji Družinska sreča, kjer sta organizirala
delavnice za družine, vikende za družine s pomočjo fundacije Eurofamilia in
Renovabis in sodelovala tudi z Zavodom Žički tabor za duhovno rast. Ima tudi nekaj
izkušenj z biblioterapijo, pripravo biblioterapevtskih delavnic za knjižničarje in tudi v
klubu alkoholikov skupaj s psihoterapevti. Pripravil je tudi nekaj zloženk z različno
tematiko branja za dušo, za zakonce, za družine, za žalujoče. V zadnjih desetih letih
sta z ženo pomagala pri ustanavljanju in vodenju zakonskih skupin v okviru društva
Družina in Življenje. Trenutno sta kot voditeljski par v novi zakonski skupini v župniji
Rače. Je 36 let poročen z ženo Stanko. Ima tri odrasle otroke in tri vnuke
Prof. dr. Breda PEČOVNIK BALON, dr. med. spec internist in logoterapevtka,
Medicinska Fakulteta, Maribor.
Mag. Klaudia URBANČIČ, prof. zdr. vzg. Izkušnje s področja bolnih in prezgodaj
rojenih otrok in staršev je pridobivala v enoti intenzivne nege in terapije v
Porodnišnici v Ljubljani ter na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Med negovanjem otrok in
poučevanjem študentov zdravstvene nege in babištva je razvijala načine poučevanja
o atravmatski skrbi, skrbi za razvoj in v družino usmerjenem pristopu. Med učnimi
strategijami je spodbujala kritično razmišljanje, intuicijo, negovanje temelječe na
dokazljivosti in učinkovito sporazumevanje med osebjem in otroki ter materami.
Raziskovalno delo je usmerjala na zdravstveno-vzgojno delo in svetovanje staršem
prezgodaj rojenih otrok ter na odnos med študenti in mentorji v kliničnem okolju. Po
smernicah Evropske unije in skladno z bolonjsko prenovo na univerzah je pripravila
in izvajala študijske predmete Skrb za otroke, matere in družine, Delo s starši,
Spremljanje otrok med preiskavami, Celostna skrb za svojce. Usmerjala se je na
postopke, da otrok ne bi zajokal in na oblike tolažbe otrok in staršev. Eden od
vzporednih učnih ciljev je bil navdušiti študente.
Dr. Slobodan VUJASINOVIĆ je specialist za kožne in spolne bolezni. Rojen je leta
1957 v Brežicah. Leta 1980 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Kot
zdravnik je služboval v Radečah, Laškem in Rimskih Toplicah. Dermatologijo je
specializiral na Kliniki za kožne in spolne bolezni v Zagrebu. Strokovno se je
izpopolnjeval v ZDA, Parizu, Dunaju, Kanadi, Avstraliji, Braziliji … Doma in na tujem
je objavil več strokovnih člankov in je soavtor več strokovnih knjig. Je tudi
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logoterapevt. V sebi združuje interdisciplinarni pogled na človeka, zato človeka
obravnava celostno. Osemintrideset let zdravniških izkušenj je za dr. Vujasinovića
privilegij, ki ga napolnjuje z občutkom odgovornosti, da svoje znanje in izkušnje deli
čim širšemu krogu ljudi na strokoven in hkrati poljuden način.
TERMIN, LOKACIJA
Kongres bo potekal 22. in 23. 6. 2018 v Ljubljani, City hotel, Dalmatinova 15.
INVESTICIJA


Člani društva LOGOS: en dan – 30 €; oba dneva – 39 €.



Nečlani Društva LOGOS: en dan – 39 €; oba dneva – 49 €.

Investicija vključuje:


udeležbo na kongresu,



gradiva, delovne liste, mapo, pisala,



potrdilo o udeležbi na kongresu.

Plačilo kotizacije na račun: Slovensko društvo za logoterapijo – Logos, Šolska ulica
3, 3215 Loče; TRR: SI56 6100 0001 9518 008 (Delavska hranilnica). Pri plačilu
navedite svoje ime, priimek, naslov. Račun boste prejeli po pošti po zaključenem
kongresu.
PRIJAVA, INFORMACIJE


Prijave: info@drustvo-logos.si



https://drustvo-logos.si/iii-logoterapevtski-kongres-zaupanje/



Informacije: 070 707 340 (Cvijeta Pahljina); 040 731 115 (Martin Lisec)

Dobrodošli na III. slovenskem logoterapevtskem kongresu z mednarodno
udeležbo ZAUPANJE!
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