
Stroški: prostovoljni prispevek! 
              (v soboto možnost za kosilo, ki ga v domu poravnate sami!) 

Varstvo otrok: prosimo za prijavo!  

                        0676 8772 3400 

                        pavel.zablatnik@kath-kirche-kaernten.at 
 

Prosimo za prijavo do petka, 28. septembra 2018! 
 

Katoliška akcija – Referat za družino 

Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec 

 0043 676 8772 3400  

 pavel.zablatnik@kath-kirche-kaernten.at 

 

 

 

Katoliški dom prosvete, Propsteiweg/Proštijska pot 1, 9121 Tainach/Tinje 

 0043 4239 2642,  office@sodalitas.at, www.sodalitas.at 
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Izzivi družinskega 

življenja 
petek, 5. 10. 2018, 19.30 - predavanje 

 

sobota, 6. 10. 2018, 9.00 – 12.00 - dopoldan 

za starše in vzgojitelje (varstvo otrok – prosimo za prijavo!) 

 

v domu prosvete v Tinjah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj lažje rastemo! 

Viktringer Ring 26, 9020 Celovec 
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Slike: © pixabay 

Oblike in pogoji življenja se spreminjajo in  

z njimi tudi podoba družine. Vzgoja otrok, 

spolni vzorci in splošni družbeni razvoji 

podpirajo medsebojno sporazumevanje  

na osnovi enakopravnega odnosa v 

partnerstvu in zakonskem življenju.  

 

Pomoč staršev pri doseganju zahtevnejših izobraževalnih 

ciljev svojih otrok pogojuje podaljšanje mladostne dobe in tudi 

kasnejšo odločitev za ustanovitev lastne družine. Zakonska 

zveza še naprej temelji na rojevanju otrok, obenem pa raste 

število ločitev. 

 

Politika razširja starševske od-

govornosti in vse bolj prelaga 

stroške socialne reprodukcije v 

družino, ki je razpeta med tradicio-

nalnimi vrednotami in bolj odprtim 

pristopom.  

 

Kakšni so torej danes izzivi družine, ki raste v ljubezni kot kraj 

praznovanja in odpuščanja? 

 

 

Vodita: 

dr. Katarina Kompan Erzar, Ljubljana 

Docentka za zakonsko in družinsko terapijo na 

Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in preda-

vateljica na Fakulteti za psihoterapevtsko zna-

nost Univerze Sigmunda Freuda in Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani.  

Raziskuje in objavlja s področja odnosov, dela 

z ljudmi, družine in navezanosti. S predstavitvami je aktivno 

sodelovala na mednarodnih konferencah v New Orleansu, 

Montrea-lu, Glasgowu, Berlinu, Atenah, Baltimoru in Portorožu. 

Ustanovila je Skupino za mlade mamice, ki jo s sodelavkami 

vodi od leta 2008. 

Knjižne objave: Odkritje odnosa, Skrita moč družine, Ljubezen 

umije spomin, Med dvema ognjema in Teorija navezanosti. 

 

 

dr. Tomaž Erzar, Ljubljana 

Izredni profesor za zakonsko in družinsko 

terapijo na Teološki fakulteti Univerze v 

Ljubljani in koordinator doktorskega študija 

za področje zakonske in družinske terapije. 

Poleg terapij vodi delavnice za prepreče-

vanje nasilja, reševanje konfliktov in 

obvladovanje jeze. V zadnjem času raziskuje posledice povojne 

travmatizacije v slovenski družbi in proces odpuščanja. 

S predstavitvami je aktivno sodeloval na mednarodnih konfe-

rencah v New Orleansu, Montrealu, Glasgowu, Berlinu, 

Portorožu... .  

Knjižni izdaji: Slovo od Freuda in Duševne motnje, ter soavtor 

pri Teoriji navezanosti in Med dvema ognjema. 

http://www.srcdljubljana.com/component/content/12-skupine/146-za-mlade-v-rejnistvu?Itemid=300

