
 
 

 
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 
 
Z veseljem sporočamo, da smo na Centru za psihodiagnostična sredstva izdali dva 
nova vprašalnika, avtorjev Erice Frydenberg in Ramona Lewisa: 
 

▪ SPOPRIJEMALNO VEDENJE MLADOSTNIKOV – ACS-2, 
▪ SPOPRIJEMALNO VEDENJE ODRASLIH – CSA-2. 

 

Oba vprašalnika merita pogostost uporabe in subjektivne ocene koristnosti strategij 
ter stilov spoprijemanja s težavami. ACS-2 je primeren za mladostnike od 12 do 18 let, 
CSA-2 pa za odrasle od 18 do 80 let.  
 

 

SPOPRIJEMALNO VEDENJE MLADOSTNIKOV − ACS-2 
 

USPOSOBLJENOST ACS-2 
 

Vprašalnik je namenjen svetovalnim delavcem v šolah, sociali ali zdravstvu.  
 

Prvo usposabljanje načrtujemo 14. marca 2023. Če vas usposabljanje zanima, 
nam to sporočite na usposabljanje@center-pds.si in poslali vam bomo vabilo s 
prijavnico.  
 

ACS-2 lahko naročite s spodnjo naročilnico, po telefonu (01 51 41 666), elektronski 
pošti (prodaja@center-pds.si) ali na naši spletni strani (https://www.center-
pds.si/Nakup). 

 
 

 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na kratki brezplačni 
predstavitvi vprašalnikov ACS-2 in CSA-2, ki bo potekala  

na daljavo, v ponedeljek, 13. februarja 2023,  
s pričetkom ob 13.00 (trajala bo približno eno uro). 

 
Lepo vas prosimo za potrditev udeležbe najkasneje do petka, 10. februarja, na 

telefonsko številko 01 51 41 667 ali e-naslov usposabljanje@center-pds.si, da vam 
lahko pošljemo podatke za dostop do spletne učilnice. 
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OPIS ACS-2 
 

ACS-2 je samoocenjevalni pripomoček, ki mladostnike podpira pri raziskovanju lastnega spoprijemalnega 

vedenja. Temelji na transakcijski teoriji Lazarusa o pojmovanju stresa in spoprijemanja z njim. Ima dolgo in 

kratko obliko, obe pa obstajata v splošni in specifični različici (tj. bodisi v navezani na spoprijemanje s 

težavami na splošno bodisi v navezavi na specifično težavo/skrb). Pri vseh različicah strokovnjak predhodno 

določi še, ali bo mladostnik ocenjeval samo pogostost uporabe ali tudi koristnost načina spoprijemanja. Dolga 

oblika je na voljo tudi v elektronski obliki v aplikaciji TESTrešuj. 
 

Za svetovanje, klinične namene in namene učenja se uporablja dolga oblika (60 postavk), kratka (20 postavk) 

pa predvsem za namene raziskovanja ali nadaljnjih meritev. Obe merita 20 konceptualno in empirično ločenih 

strategij in 2 stila spoprijemanja (učinkoviti in neučinkoviti stil). 

 

SPOPRIJEMALNO VEDENJE ODRASLIH − CSA-2 
 

USPOSOBLJENOST CSA-2 
 

Vprašalnik je namenjen svetovalcem z različnih strokovnih področij (npr. 
delavcem v zdravstvu in sociali, terapevtom, kadrovikom, kovčem).  
 
Prvo usposabljanje z naslovom Merjenje stresa in spoprijemanja z njim 
(vprašalniki PT, EAE, CSA-2) bo potekalo v sredo, 22. februarja 2023. Vabilo  
najdete na povezavi: https://www.center-
pds.si/Portals/0/Usposabljanje%20PT,%20EAE,%20CSA-2%20-%2022feb23.pdf. 
 
CSA-2 lahko naročite s spodnjo naročilnico, po telefonu (01 51 41 666), elektronski 
pošti (prodaja@center-pds.si) ali na naši spletni strani (https://www.center-
pds.si/Nakup). 
 

OPIS CSA-2 
 

CSA-2 je samoocenjevalni pripomoček, ki posameznike podpira pri raziskovanju lastnega spoprijemalnega 

vedenja. Temelji na transakcijski teoriji Lazarusa o pojmovanju stresa in spoprijemanja z njim. Ima dolgo in 

kratko obliko. Za svetovanje, klinične namene in namene učenja je predvidena dolga oblika. Kratka oblika 

vprašalnika se uporablja predvsem za namene raziskovanja ali nadaljnjih meritev. Obe merita 20 konceptualni 

in empirično ločenih strategij in 3 stile (učinkoviti, neučinkoviti in ekspresivni stil). Obe obliki obstajata v 

splošni in specifični obliki (tj. bodisi v navezavi na spoprijemanje s težavami na splošno bodisi v navezavi na 

specifično težavo/skrb). Pri vseh različicah strokovnjak predhodno določi še, ali bo oseba ocenjevala samo 

pogostost uporabe ali tudi koristnost načina spoprijemanja. Dolga oblika je na voljo tudi v elektronski obliki 

v aplikaciji TESTrešuj. 
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NAROČILO VPRAŠALNIKA ACS-2 in/ali CSA-2 
 
 

Ustanova (plačnik): _______________________________________________________________________  

Naslov: _________________________________________________________________________________ 

Davčni zavezanec: DA NE       Davčna številka: ____________________ Telefon: _______________________  

 

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): _____________________________________  

Telefon: _________________________ e-naslov: _______________________________________________ 

 

Količina Spoprijemalno vedenje mladostnikov (ACS-2) 
Cena 

(brez DDV) 
Cena (z DDV*) 

* Za vse gradivo je DDV 5 % 

 Priročnik ACS-2 85,00 89,25 
 Vprašalnik ACS-2 – kratka oblika 0,45 0,47 
 Vprašalnik ACS-2 – dolga oblika 0,80 0,84 
 List za vrednotenje in profil ACS-2 – dolga oblika 0,60 0,63 
 E-vprašalnik ACS-2 – dolga oblika in dve poročili (1−50) 6,00 6,30 
 E-vprašalnik ACS-2 – dolga oblika in dve poročili (nad 50) 5,40 5,67 
 Začetni komplet ACS-2 (priročnik, 25 vprašalnikov kratke 

oblike, 25 vprašalnikov dolge oblike, 25 listov za 
vrednotenje in profil) 

122,00 128,10 

 Začetni e-komplet ASC-2 (priročnik [na papirju],  
25 e-vprašalnikov dolge oblike in dve poročili) 

205,00 215,25 

 

Količina Spoprijemalno vedenje odraslih (CSA-2) 
Cena 

(brez DDV) 
Cena (z DDV*) 

* Za vse gradivo je DDV 5 % 

 Priročnik CSA-2 85,00 89,25 
 Vprašalnik CSA-2 – kratka oblika 0,45 0,47 
 Vprašalnik CSA-2 – dolga oblika 0,80 0,84 
 List za vrednotenje in profil CSA-2 – dolga oblika 0,60 0,63 
 E-vprašalnik CSA-2 – dolga oblika in dve poročili (1−50) 6,00 6,30 
 E-vprašalnik CSA-2 – dolga oblika in dve poročili (nad 50) 5,40 5,67 
 Začetni komplet CSA-2 (priročnik, 25 vprašalnikov kratke 

oblike, 25 vprašalnikov dolge oblike, 25 listov za 
vrednotenje in profil) 

122,00 128,10 

 E-začetni komplet CSA-2 (priročnik [na papirju],  
25 e-vprašalnikov dolge oblike in dve poročili) 

205,00 215,25 

 
Kraj in datum: ______________________    

        
Podpis odgovorne osebe in žig: ______________________ 

 
 

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno izjavo 
uporabnika (https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf).  

 

Podpis naročnika pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za 
izdajo naročila. 
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