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

Varstvo otrok: prosimo za prijavo!  
                            0043 676 8772 3400 

                                pavel.zablatnik@kath-kirche-kaernten.at 
 

Prijave prosimo vsaj do petka, 25. januarja 2019! 
 

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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Uživati  

družinski čas 
sobota, 2. 2. 2019, 9.00 – 12.00  

 

dopoldan za starše, stare starše, vzgojitelje in vse 

zainteresirane v domu Sodalitas v Tinjah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj lažje rastemo! 

Viktringer Ring 26, 9020 Celovec 
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      sodobnem tempu življenja je za utrjevanje družinskih vezi pomembno 

tudi, da hočemo in znamo uživati skupni družinski čas. To še zdaleč ni 

proč vržen čas, saj sta globoka povezanost in temeljna predanost družini 

vir moči za vse njene člane.  
 

      bčutki ljubljenosti, sprejetosti in zavest, da smemo biti nepopolni, 

krepijo naš imunski sistem in povečujejo našo vzdržljivost za vsakovrstni 

stres.  

 

      družini smo vsi družinski člani skupaj na poti rasti. (Otroci tudi pred 

nas starše dnevno prinašajo nove izzive, ob katerih se tudi sami lahko 

razvijamo!!)  

 

      ahločutno starševstvo spodbuja krepitev stika s sabo in otroki ter tako 

omogoča varno navezanost. Na delavnici bomo v sproščenem vzdušju 

dobili še nekaj dodatnih impulzov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 znanost 

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, Montrealu, 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 preprečevanje 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 konferencah v 

New Orleansu, Montrealu, Glasgowu, Berlinu, Portorožu... .  

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

navezanosti in Med dvema ognjema. 
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