
 
 
Društvo za KVČB objavlja 

 
Vabilo na športno psihološki vikend z delavnicami : 
»Faktorji, ki vplivajo na potek prilaganja bolezni  - KVČB ter soočanje z občutki nemoči, negotovosti in 

nevednosti. Bolečina je "notranji krik", ki vabi k novim spoznanjem o sebi in življenjskim spremembam pri 
KVČB.« 
 
 
V Društvu za KVČB bomo konec septembra 2020 izvedli športno psihološki vikend z delavnicama za osebe s 
KVČB. Delavnice z novimi temami »Faktorji, ki vplivajo na potek prilaganja bolezni  - KVČB ter soočanje z občutki 
nemoči, negotovosti in nevednosti. Bolečina je "notranji krik", ki vabi k novim spoznanjem o sebi in 
življenjskim spremembam pri KVČB« smo prvič izvedli letos konec februarja. Psihološki vikend bo potekal od 
petka 25.9.2020 od 16.00 do nedelje 27.9.2020 predvidoma do 14.00, v Šport hotelu na Pokljuki. Zaradi 
omejenih finančnih sredstev je udeležba omejena na prvih 20 prijavljenih udeležencev. Predavanja bodo v 
predavalnici v Šport hotelu.  
  
Kdo vodi delavnice:  
Delavnice bo vodila ga. Ingrid Plankar doktorantka psihoterapije. Študirala je farmacijo na Fakulteti za 
Farmacijo v Ljubljani in leta 1996 zaključila študij kot magistra farmacije. 15 let je delala v ameriškem 
multinacionalnem podjetju Schering-Plough. Izobraževala se je iz področij marketinga, prodaje, vodenja, 
osebnega razvoja in kadrovanja. Leta 2004 se je začela izobraževati na področju psihoterapije in je danes 
doktorantka psihoterapije. Specializirala je psihoanalizo, leta 2013 je pridobila še certifikat za psihoanalitičnega 
terapevta ECPP, leta 2016 pa še certifikat za učnega terapevta in supervizorja. Leta 2013 je vodila ambulanto na 
SFU (Sigmund Freud Univerza). Od leta 2014 pa na tej univerzi predava različne predmete: psihofarmakologijo, 
razvojno psihologijo, osebnostne motnje in je nosilka prvega letnika specialističnega študija psihoanalize. 
Zadnjih 5 let aktivno sodeluje s številnim društvi in podjetji (Društvo revmatikov, društvo za KVČB društvo za 
multiplo sklerozo, farmacevtskimi in drugimi podjetji, kjer vodi različne delavnice: asertivnost, komunikacija, 
soočanje z boleznijo, soočanje s stresom ter predavam o vplivih psiholoških faktorjev na razvoj in potek bolezni 
ter terapevtske skupine. Za skupinskega terapevta se je izobraževala na ISALu. Supervizije obiskuje v Sloveniji in 
tujini.  
 
Nekaj stavkov o tem kaj pravi ga. Ingrid Plankar doktorantka psihoterapije o sebi: »Zazrla sem se v svoje roke in 
prešinila me je misel, kaj vse sem že v njih držala, iz njih spustila. Koliko stvari sem z njimi prijela, sprejela in 
oddala. Proti komu vse sem jih stegnila; koga vse sem z njimi objela, božala, negovala.  
Moje oči, moja duša se večkrat, vsakodnevno srečuje z očmi in dušo pogumnih, sprijaznjenih, vdanih, 
hrepenečih in tudi umirajočih ljudi. Lahko opazujem, kako iz nitja svojega življenja tkejo svoja oblačila in rišejo 
različne vzorce.  Ravno ta slikovitost me poganja v raziskovanje naprej. Želim si vedeti več. Želim videti celega 
Človeka. Želim stopiti bližje vsakemu!   
Ta klic me motivira pri svojem delu psihoterapije. Srečna sem, da je moj poklic postal moj notranji Klic. Postal je 
umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe, kot je lepo opisal Caruso. Ta življenjska zgodba ni nova. Je vaša. 
Zakrpana z ljubečo, toplo in skrbno roko. Iz dneva v dan, proti Vam stegujem svojo odprto dlan. » 
 
Namen izvedbe športno psihološkega vikenda in delavnic za osebe s KVČB :  
  
Glavni namen izvedbe je ob športnih prilagojenih aktivnostih skozi vikend v dveh delavnicah, ki potekata v 
soboto strokovno obrazložiti kateri so faktorji, ki vplivajo na potek prilaganja bolezni - KVČB ter soočanje z 
občutki nemoči, negotovosti in nevednosti. V drugi delavnici pa se bomo dotaknili teme o bolečini. Na 
delavnicah bo obrazloženo kakšen je pomen notranje in zunanje komunikacije. Namen je tudi kako na preprost 
način izobraziti osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo o pomenu emocionalnega načina življenja in kako 



 
vpliva to na izhod same bolezni. Poudarek bo tudi na tem, na kakšen način si osebe s KVČB zagotovijo lažjo 
vključitev v običajno življenje in si na ta način dvignejo kvaliteto svojega življenja ob težki bolezni. 
 
Podroben program »Športno psihološkega vikenda z delavnicami« boste prejeli nekaj dni pred samo izvedbo. 
V samo vsebino delavnic bodo tekom celega vikenda vključene tudi športne aktivnosti. Športno psihološki 
vikend je namenjen vsem osebam s KVČB tako tistim, ki ste že v preteklih letih obiskali prvi dve delavnici 
(2017,2018,2019) in boste lahko svoje znanje poglobili in tudi tistim, ki še niste bili udeleženci delavnic in boste 
na delavnicah lahko pridobili novo znanje in spoznanja.  
 
Po novih smernicah, ki jih imajo hotelirji in zaradi varovanja zdravja udeležencev Športno psihološkega vikenda 
boste bivali vsi sami v sobi. Prispevek za je po pravilniku o kriterijih za udeležbo v programih in sofinanciranje 
članov/ne članov v društvu za kronično vnetno črevesno bolezen za vse udeležence enak 30 EUR. Razliko v ceni 
namestitve v enoposteljnih sobah zaradi varnosti po epidemiji vsem pokrije Društvo za KVČB. 
 
Športno psihološki vikend za osebe s KVČB zajema bivanje v eno posteljni sobi v hotelu s polpenzionom in 
uporabo hotelskih storitev (savne, telovadnica…športni rekviziti) ter spremljevalni športni program z 
delavnicami. Pol penzionske storitve se pričnejo v petek 25.9.2020 z večerjo in končajo v nedeljo 27.9.2020 z 
zajtrkom. Udeleženci lahko v hotelu prav tako naročijo proti doplačilu kosilo. V hotelu ob odhodu sami 
poravnate turistično takso in morebitne druge stroške v sobah (telefon, mini bar…).  
 
Če vas udeležba zanima, vas prosimo, da se prijavite do četrtka 3.9.2020. Prijavite se lahko le pisno, in sicer 
tako, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo pošljete na naslov: DRUŠTVO ZA KVČB, POŠTNO LEŽEČE, 1122 
LJUBLJANA. Zaradi vodenja evidence prispelih prijavnic, priporočamo, da oddate svojo pošto pri poštnem 
okencu, ker se upošteva datum in ura oddaje pošte. Za pojasnila in dodatna vprašanja lahko pokličete Matejo 
Saje na tel. 031 636 601.  
 
Prispevek udeleženca je 30 EUR za delavnice, vse ostale stroške športno psihološkega vikenda z delavnicami 
pokrije društvo za KVČB. 
 
Prispevke se nakaže na TRR Društva za KVČB (SI56 0417 3000 1077 573), vendar šele potem, ko prejmete 
obvestilo, da ste bili izbrani za udeležbo na športno psihološki vikend z delavnicami. 
 
Veselimo se srečanja z vami! 
 
Predsednica društva za KVČB in organizacijski vodja projekta 
Mateja Saje 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prijavnica na športno psihološki vikend z delavnicami za osebe s 
KVČB:  

»Faktorji, ki vplivajo na potek prilaganja bolezni  - KVČB ter soočanje z občutki nemoči, negotovosti in 

nevednosti.  
Bolečina je "notranji krik", ki vabi k novim spoznanjem o sebi in življenjskim spremembam pri KVČB.« 

 
 

                         Šport hotel Pokljuka, 25.09.-27.09.2020 
 
 

Ime in priimek:    ________________________________________________________ 
 
Naslov bivališča, pošta :  ________________________________________________________ 
 
Datum rojstva:    ________________________________________________________ 
 
Kontaktni telefon:   ________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov:   ________________________________________________________ 
 
 
Bolnik s KVČB  (obkroži):        DA   NE     
podatek o KVČB ni obvezen, obdeluje pa se izključno z namenom organizacije aktivnosti za osebe s KVČB.  V 
kolikor podatek označite, štejemo, da se z njegovo obdelavo za takšen namen strinjate. V kolikor podatka ne 
označite, vam storitev za osebe, ki imajo KVČB ne bomo mogli zagotavljali. 
 
Društvu dovolim fotografiranje v tej aktivnosti in objavo fotografije 
na spletni stani društva ter v glasilu društva »Kronček«      DA   NE 
 
 
 
Posebne želje:    ________________________________________________________ 
 
 
 
S podpisom sprejemam pogoje vabila in potrjujem seznanjenost s spodnjim pojasnilom o obdelavi mojih 
osebnih podatkov . 
 
 
 

Datum:        Podpis udeleženca: 
 

_______________      _______________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov:  

 Vaše v prijavnici navedene osnovne osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva) potrebujemo za 
identifikacijo osebe, ki se prijavlja na našo aktivnost ter da lahko to aktivnost organiziramo (da  
rezerviramo sobo v hotelu, da prijavljenemu zagotovimo mesto na delavnici in podobno). Del vaših osebnih 
podatkov (ime, priimek) morda potrebujemo tudi za potrebe poročanja financerju aktivnosti. Vaše 
kontaktne podatke (el. naslov in telefon) bomo uporabili za obveščaje o aktivnosti (za obvestilo, ali je bila 
vaša prijava sprejeta, da vam pošljemo podroben program aktivnosti in druge informacije glede aktivnosti). 

 Zgoraj opisana obdelava osebnih podatkov temelji na »izvajanju pogodbe« ali na »zahtevi za sklenitev 
pogodbe«, saj se s sprejemom vaše prijave med vami in društvom vzpostavi določeno razmerje, v katerem 
vam društvo zagotavlja določene storitve. 

 Podatek o zdravstvenem stanju (o bolezni KVČB) potrebujemo, da lahko to prilagodimo aktivnosti osebam 
s to boleznijo (npr. predavanja, prehrano in podobno). Podlaga za obdelavo tega osebnega podatka je vaše 
soglasje, ki ga lahko kadarkoli prekličete, tako da o tem obvestite društvo. 

 
 
Rok hrambe osebnih podatkov: 

 Osebne podatke iz te prijavnice bomo hranili pet let, saj so v tem obdobju še možni zahtevki iz vaše 
udeležbe v aktivnosti. Po poteku tega roka jih bomo hranili še nadaljnjih pet let kot dokumentarno gradivo 
o tem, kdo vse se je udeleževal naših aktivnosti. Opisana hramba temelji na t.i. »zakonitem interesu«, saj 
lahko zgolj na takšen način uveljavljamo svoje pravice ali pa se uspešno branimo pred zahtevki ter zgolj na 
takšen način zagotavljamo poslovni arhiv društva. Če menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten 
položaj, prevlada nad interesom društva, nam to sporočite na info@kvcb.si in bomo vašo situacijo 
individualno obravnavali. 
Po poteku zgoraj opisanega roka, bomo podatke izbrisali, anonimizirali ali trajno arhivirali v skladu s 
predpisi o arhiviranju dokumentarnega gradiva oseb zasebnega prava. 

 
Posredovanje dela osebnih podatkov Občini Postojna: 

 V kolikor je vaše bivališče v občini Postojna, bomo del vaših osebnih podatkov (ime, priimek) posredovali 
tej občini kot sofinancerju aktivnosti. Možnost vpogleda v te osebne podatke ima lahko tudi Računsko 
sodišče Republike Slovenije, ki izvaja nadzor nad porabo javnih sredstev.  Posredovanje osebnih podatkov 
Občini Brežice in omogočanje vpogleda vanje kot opisano zgoraj temelji na »t.i. »zakonitem interesu« 
društva, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje pogodbene zaveze do omenjene občine, kar je pogoji, da 
pridobimo sredstva za njeno izvedbo. Če menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, 
prevlada nad interesom društva, nam to sporočite na info@kvcb.si in bomo vašo situacijo individualno 
obravnavali. 


