
O SISTEMSKIH POSTAVITVAH

So  fenomenološka  metoda,  ki  izhaja  iz
predpostavke, da smo ljudje del večjih sistemov,
kot  so  npr.  družine,  organizacije,  poslovni
sistemi, narodi, države, religije, kontinenti... 

V  osnovi  vsaka  skupina  ljudi,  ki  so  povezani  s
skupnim  ciljem,  tvori  sistem.  Manjši  sistemi  se
povezujejo  v  večje,  vsi  skupaj  se  povezujejo  v
skupni sistem. Na vrhu te piramide sistemov se
oblikuje pravilo:  vse je povezano med sabo. Zato
premik  enega  delčka  vpliva  na  vse  ostale.  In
obratno.  Ni  mogoče  ne  prispevati.  Prispevamo
tudi,  če  nič  ne  storimo-  takrat  prispevamo  k
ohranjanju tega, kar je. 

V  kolikor  aktivno  prispevamo,  pa  vplivamo  na
spremembe.   Seveda  je  možno  tudi  obratno:
včasih  nič  ne  storimo,  pa  se  zaradi  tega  nekaj
spremeni.  Včasih  kaj  storimo  in  se  zato  nič  ne
spremeni...    

Utemeljitelj  metode  je  nemški  psihoterapevt,
filozof in raziskovalec, Bert Hellinger (roj.1925). 

Ugotovil  je,  da  se  vedenje  sistemov  odvija  po
določenih zakonih oziroma principih. 

Razvil  je  poseben  način  odkrivanja  skrivnih
dinamik v sistemu, s tem pa tudi metodo iskanja
kvalitetnih rešitev, ki jo je poimenoval „sistemske
postavitve“. 

          
Metoda  je  zasnovana  na  fenomenološkem
pristopu. V družinskih sistemih jo je poimenoval
Postavitev družine. 

Inštitut  Berta  Hellingerja  svoje  znanje  in
dragocene izkušnje iz  postavitev predaja naprej
in  med  drugim  skrbi  tudi  za  izobraževanje
moderatorjev  za  sistemske  postavitve  po  vsem
svetu. 

Od  leta  1990  dalje  so  s  pomočjo  sistemskih
postavitev ugotovljeni globoki uvidi in dragocene
izkušnje o sistemskih dinamikah. 

Danes je metoda Postavitev družine priznana po
vsem  svetu  in  se  uporablja  v  psihoterapiji,
svetovanju  organizacijam,  psihosomatski
medicini, v vzgoji in izobraževanju ter nasploh na
vseh področjih našega življenja. 

Enaki  principi  namreč  delujejo  ne  samo  v
družinskem ampak tudi  v  drugih sistemih.  Tako
tudi  pri  delu  in  delovanju  organizacij  in  v
poslovnih sistemih. 

Na tem področju so se razvile Organizacijske ali
Poslovne  postavitve,  ključna za njihov nadaljnji
razvoj sta Jan Jakob Stam, ki vodi Inštitut Berta
Hellingerja  na  Nizozemskem  in  dr.  Gunthard
Weber.      

V  Sloveniji  deluje  Inštitut  za  sistemske
postavitve, ki ga vodi Nataša Čebulj, certificirana
moderatorka in trenerka moderatorjev družinskih
in organizacijskih postavitev. 

V  CRI  Celje  d.o.o.  organiziramo  delavnice
sistemskih  postavitev  kot  Kratke  delavnice
Postavitev  družine  in  Delavnice  Poslovne
postavitve.
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• Kratke delavnice 
POSTAVITEV DRUŽINE

• Delavnice 
POSLOVNE POSTAVITVE



Kratke delavnice
POSTAVITEV DRUŽINE

KDO SE LAHKO UDELEŽI KRATKE DELAVNICE 
POSTAVITEV DRUŽINE?    

Delavnice se lahko udeleži oseba, ki ima določene
težave v odnosu s sabo in /ali okolico, bodisi zato,
ker  pri  sebi  opaža  slabše  psihofizično  počutje,
nezadovoljstvo,  ima  občutek,  da  je  okolica  ne
ceni,  so  za  njo  težki  socialni  dogodki,  stiske,
težave v službi... oziroma VSAK, ki si želi uvida in
poti naprej na določenem področju življenja. 

Delavnice so pomemben prispevek k osebni rasti
in razvoju, predvsem pa uvidu v dinamike, ki sicer
za nas večinoma ostajajo skrite. 

Udeležba na delavnici ni nadomestilo za terapijo 
ali psihološko svetovanje, lahko pa pomembno 
pripomore k premagovanju življenjskih ovir.

CENA
 udeležba na delavnici:

20,00  EUR  na  udeleženca (kdor  pripelje  še  2
udeleženca,  lahko  na  delavnici  sodeluje
brezplačno)

 udeležba na delavnici s postavitvijo:
70,00 EUR na udeleženca

LOKACIJA
CRI Celje, Ipavčeva 6, Celje (mansarda)

TERMINI
Mesečno, objavljeni na www.cri.si 

PRIJAVA, NAROČANJE, INFORMACIJE
Vsak delovnik med 8. in 12. uro – na 03 42 64 502
ali na e-naslov darja.prevorsek@cri.si 

Delavnice
POSLOVNE POSTAVITVE 

Poslovno  postavitev  lahko  naročijo  samo
ustanovitelj,  lastnik oziroma direktor podjetja,  v
kolikor  ima  polno  pooblastilo  za  vodenje  in
odločanje  ter  zastopanje  podjetja.   Delavnice
organiziramo v primeru izkazanih potreb s strani
podjetij.
Teme: težave  v  podjetju,  zaposlitev  novih
sodelavcev, uvedba novega produkta ali storitve,
druge poslovne odločitve in izzivi, ki jih podjetja
želijo razrešiti.
 
CENA in TERMINI
Cena  delavnice,  termin  izvedbe  in  ostale
posebnosti,  z  naročnikom  dogovorimo
naknadno, odvisno od tematike in obsega potreb
podjetja.
                
LOKACIJA
Prostori  CRI Celje,  Ipavčeva 6, Celje (mansarda)
ali prostori naročnika.

PRIJAVA, NAROČANJE, INFORMACIJE
Vsak delovnik med 8. in 12. uro – na 03 42 64 502
ali na e- naslov  darja.prevorsek@cri.si 

Kdo moderira delavnice?
Darja Prevoršek, zaposlena na CRI Celje kot vodja
enote  Reha  storitve,  po  poklicu  viš.  delovna
terapevtka  in  univ.dipl.pravnica,  z  dolgoletnimi
izkušnjami  s  področja  vodenja  in  dela  z
invalidnimi osebami v okviru zavodskega varstva
ter  zaposlitvene  in  poklicne  rehabilitacije,  s
strokovnimi izpiti  s področij:  zdravstvo, socialno
varstvo, državna uprava in z nazivom samostojna
svetovalka  na  področju  socialnega  varstva.
Dodatna  izobraževanja:   redna  strokovna
izobraževanja za delo v zaposlitveni rehabilitaciji,
izpopolnjevanja s področja prava, vodenja, osnov
psihodrame,  neverbalnega  komuniciranja,  NLP
Trener  in  Master  Coach  ter  Moderator
organizacijskih  in  družinskih  sistemskih
postavitev  s  certifikati  po  mednarodnih
standardih. 

CRI Celje, d.o.o. 
Ipavčeva 6

3000 Celje 

Vodja Reha storitve
Darja Prevoršek 

Vsak delovnik med 8. in 12. uro 
03 426 45 02 

darja.prevorsek@cri.si 
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