
PSIHODNEVI
Zimska šola psihologije
Nova Gorica, dne 19. 2. 2020 
Ljubljana, dne 20. 2. 2020

 

F A K U L T E T A  Z A  U P O R A B N E  D R U Ž B E N E  Š T U D I J E



 
Psihodnevi bodo potekali v obliki delavnic in
različnih predstavitev, v okviru katerih bo mogoče:
 
- spoznati delo psihosocialnega svetovalca,
- prisluhniti zanimivim predavanjem s področja
psihosocialnega svetovanja,
- se naučiti različnih sprostitvenih tehnik,
- prisluhniti osebam s težavami v duševnem
zdravju,
- spoznati študente in predavatelje študijskega
programa PSIHOSOCIALNA POMOČ (VS) in
PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE (MAG).
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZAKAJ OBISKATI
PSIHODNEVE?

Rok prijave do 7. 2. 2020 na
www.fuds.si
Delavnice so brezplačne.
 
Dodatne informacije na www.fuds.si
ali
na e-naslovu: andreja.rojc@fuds.si
 
Lokacija: 
 
Nova Gorica, Gregorčičeva ulica 19,
5000 Nova Gorica
 
Ljubljana, Leskoškova 9e, 1000
Ljubljana
 
 
 

9.00 Uvodni pozdrav predstojnice oddelka za
psihoterapijo doc. dr. Jane Krivec

 
9.15 Predavanje: "Istospolna usmerjenost v luči
psihosocialnega svetovalca"  - Tomaž Škorjanc

 
10.00 Izkustvena delavnica z osebno izkušnjo -

Tomaž Škorjanc in dr. Melita Zelnik
 

10.45 Predavanje: "Nasilje - družbeno pereč problem
ali realnost vsakdana" - dr. Melita Zelnik

 
11.30 Predstavitev osebne izkušnje - prisluhnili

bomo osebi in njeni travmatični izkušnji
prebolevanja raka

 
12.00 Odmor

 
12.30 Pogovor s predstavniki psihosocialne ustanove
( z nami se bodo pogovarjali predstavniki ŠENT-a  in

Društva Projekt Človek )
 

13.15 Sprostitvene tehnike - študenti Psihosocialne
pomoči

 
14.15 Podelitev potrdil o obisku zimske šole

*Urnik in vsebine se lahko še spremenijo.

 Dr. Melita Zelnik predava na študijskem programu Psihosocialna pomoč
na Fakulteti za uporabne družbene študije.  Z nami bo med drugim
delila izkušnje, ki jih je kot psihologinja pridobila pri svojem delu s

kaznjenci v slovenskih zaporih.

Tomaž Škorjanc je koordinator Društva za integracijo
homoseksualnosti (DIH), v okviru katerega deluje tudi
mavrična svetovalnica. Ta ponuja psihosocialno pomoč
tako istospolno usmerjenim kot njihovim sorodnikom,

pa tudi študentom socialnega dela, psihologije in drugih
ved.

PROGRAM


