
 
vabi na delavnico 

KREATIVNO DELO Z OH KARTAMI  
9.-11. junij 2023 

 OH karte: 
na kreativen način spodbujajo osebno rast  
nas povezujejo z nami samimi ter drugimi  

z njimi se lahko dotaknemo našega zavednega, nezavednega ter arhetipov  
so križišče med igro in knjigo  

namenjene so mladim in starim, v različnih skupinah – družinam, razredom, 
posameznikom s težavami, poslovnim timom  

so soustvarjalne karte, namenjene izboljšanju komunikacije, spodbujanju 
izražanja in domišljije z različnimi interpretacijami  
razširjajo našo sposobnost poslušanja in odziva  

pri igri z OH-kartami izmenjujemo občutke, fantazije in ideje v okviru, ki ščiti 
zasebnost in ranljivost  

 
Kaj prinaša delavnica 

 teoretično podlago za uporabo kart za osebni in profesionalni razvoj  
 spoznavanje s kartami na izkustven način  

 seznanitev tako z osnovnim kompletom kart kot tudi z večino ostalih kot so 
Persona, Personita, Resilio, Cope, TanDoo, Habitat, Ecco, Morena, Saga, Mythos, 

1001, Shen Hua, Quisine… 
 Imeli boste priložnost v roke prijeti tudi nov, malo drugačen komplet Inuk 

 

Več o OH kartah na: https://oh-cards.com/ 

Društvo Metulj je zastopnik za prodajo OH kart v Sloveniji  
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VODITELJICI DELAVNICE: 

 

 

DELAVNICA bo potekala v 
  

petek, 9. 6.  2023, od 14:30 do 20:00 
soboto, 10. 6. 2023, od 9:00 do 17:30 
nedeljo, 11. 6. 2023, od 9:00 do 15:00 

skupaj 20 andragoških ur 

Lokacija:  

M Hotel 
Derčeva 4, Ljubljana 

https://www.m-hotel.si 

Dr. TANJA ŠRAJ LEBAR sem psihologinja in psihoterapevtka, 
zaposlena kot asistentka na Oddelku za psihologijo v Ljubljani. 
Veliko časa posvetim (psihoterapevtskemu) delu z otroki in 
mladostniki, vse več pa svoje znanje delim preko izobraževanj in 
supervizije. 

BARBARA REPINC ZUPANČIČ sem po desetletju dela na različnih 
področjih v socialnem varstvu posvetila drugo desetletje svoji 
zasebni psihoterapevtski praksi, v tretje pa sem vstopila predvsem 
kot učiteljica ter supervizorka psihoterapije. Še vedno uživam v vseh 
možnih oblikah kreativnega dela.  

info@drustvo-metulj.si  

041 33 46 36 (Tanja)  
041 35 85 93 (Barbara)  

PRIJAVNICA 

CENA DELAVNICE 330 €  
Akontacijo 100 € plačate najkasneje do  
15. 2. 2023, s tem si zagotovite mesto na 
delavnici. Preostalih 230 € plačate najkasneje 
do 20. 5. 2023.  
 
Društvo Metulj denarja ne vrača, razen v primeru, da 
delavnica ne bi bila izvedena s strani izvajalcev. 

 
Denar za delavnico nakažite na:  
Društvo Metulj – center za pomoč otrokom, 
mladostnikom in odraslim v stiski Kriva pot 15, 

1129 Ljubljana, TRR:SI56330000003820142 
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