
 

 

  

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
 

Vsebina delavnic: 

1. Kaj je stres, »boj ali beg« 

reakcija in simptomi stresa. 

2. Duševne in telesne težave, ki 

so povezane s stresom. 

3. Povezanost čustev z 

doživljanjem stresa in kako jih 

(bolje) prepoznavati in 

obvladovati. 

4. Načrtovanje odziva na stresne 

situacije in preprečevanje 

preobremenjenosti. 

 

Časovni obseg: 4 skupinska srečanja 

po 90 minut. 

Kdo se lahko udeleži delavnice? 

Odrasli posamezniki, ki jih stres 

obremenjuje v vsakdanjem življenju. 

 

Termini v 2019:  

ČET, 9., 16., 23. in 30. 5., ob 16h, 

ČET, 6., 13., 20. in 27. 6., ob 18h, 

ČET, 5., 12., 19. in 26. 9., ob 18h. 

 

 

 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU 
S TESNOBO 

 

Vsebina delavnic: 

1. Kaj so tesnoba in anksiozne 

motnje, njihovi simptomi. 

2. Razlogi za razvoj anskioznih 

motenj, potek ter 

premagovanje in zdravljenje   

le-teh. 

3. Vpliv misli na čustva, telo in 

vedenje. Pridobivanje znanja in 

veščin za samopomoč. 

4. Preprečevanje poslabšanja in 

ponovitev anksioznih motenj. 

 

Časovni obseg: 4 skupinska srečanja 

po 90 minut. 

Kdo se lahko udeleži delavnice? 

Odrasli posamezniki, ki jih tesnoba 

obremenjuje v vsakdanjem življenju   

(in njihovi svojci). 

Termini v 2019:  

PON, 6., 13., 20. in 27. 5., ob 10h, 

ČET, 6., 13., 20. in 27. 6., ob 16h, 

PON, 9., 16., 23. in 30. 9., ob 10h. 

 

 

 

PODPORA PRI 
SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO 

 

Vsebina delavnic: 

1. Kaj je depresija, vzroki za njen 

razvoj in njeni simptomi. 

2. Zdravljenje in premagovanje 

depresije. 

3. Vpliv misli na čustva, telo in 

vedenje. Pridobivanje znanja in 

veščin za samopomoč. 

4. Preprečevanje poslabšanja in 

ponovitev depresije. 

 

Časovni obseg: 4 skupinska srečanja 

po 90 minut. 

Kdo se lahko udeleži delavnice? 

Odrasli posamezniki, ki jih depresija 

obremenjuje v vsakdanjem življenju    

(in njihovi svojci). 

 

Termini v 2019:  

ČET, 9., 16., 23. in 30. 5., ob 18h, 

PON 3., 10., 17. in 24. 6., ob 10h, 

ČET, 5., 12., 19. in 26. 9., ob 16h. 
 



  
 

TEHNIKE SPROŠČANJA 
 

Vsebina delavnice: 
- zakaj je sproščanje ob 

današnjem slogu življenja 
tako pomembno, 

- katere tehnike sproščanja so 
učinkovite in pod kakšnimi 
pogoji, 

- praktična izkušnja in učenje 
pravilnega izvajanja dihalnih 
tehnik, postopnega mišičnega 
sproščanja in vizualizacije 
pomirjujočega kraja z 
namenom samostojnega 
izvajanja. 

 
Časovni obseg:  
1-kratno 90 minutno skupinsko 
srečanje. 
 

Kdo se lahko udeleži delavnice? 
Odrasli posamezniki, ki jih stres 
obremenjuje v vsakdanjem življenju. 
 

Termini v 2019:  

PON, 6. 5, 27. 5, 3. 6., 17. 6. in 9. 9. 

ob 11:30. 

 

 
 
 

Informacije:  

Opis delavnic in termine najdete     
na spletni strani                      

https://zd-tr.si/delavnice.      
Delavnice vodi dr. Sabina Prah,     

univ. dipl. psihologinja. 
 
 

Prijave:  

Pišite na prah.sabina@zd-tr.si, 
pokličite na 030 322 807  

ali se osebno oglasite 
v Centru za krepitev zdravja.  

 

 

Opomba:  

Za vključitev v delavnici            

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 

in Podpora pri spoprijemanju z 

depresijo potrebujete       

NAPOTNICO                              

osebnega zdravnika, psihiatra ali 

diplomirane medicinske sestre iz 

referenčne ambulante. 

 

  

BREZPLAČNE 

DELAVNICE  
v Centru za krepitev zdravja 

Zdravstvenega doma Trebnje 

 

Tehnike sproščanja 

Spoprijemanje s stresom 

Spoprijemanje s tesnobo 

Spoprijemanje z depresijo 

 

 

 

https://zd-tr.si/delavnice
mailto:prah.sabina@zd-tr.si

