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A Magyaľ Individuálpszichológiai Egyesiilet új, kedvezményes helyiségbérleti díj megáIlapításźra
vonatkozó kérelmet nýjtott be a Kisfalu Józsęfuĺíľosi Vagyongazdtůkodő Kft.-hez (1. szrámú mel-
léklet), melyben helyiségbérleti szandékátfejezi ki kedvezményes béľleti díjfizetése esetén.

Az Egyesület a Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csoportjanak nyilvantartásában, mint bérlő vagy volt béĺ-
lő nem szerepel, tartszásanincs.

A civil szervezetek helyiségbéľletéről aYźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺlnt a Humán-
szo|gáItatási Bizottság javaslata a|apjáĺ. Az eľĺe szóló felhata|mazást a Képviselő-testiilet és szervei
Szervezeti és Mfüödésí Szabźiyzattről' szőIő 19/2009. (V. 6.) önkoľmányzati rendelet a5. $ (5) be-
kezdése 2. pont m) alpontja és a 3. pont d) alpontja tarta|mazza.

A Magyar Indíviduálpszichológiai Egyestilet a Budapest Józsefuaĺosi onkormáĺyzat tulajdonában
ál1ó Budapest VIII. Fiumei ift3. szźlma|atti34597l0lN2 hľsz-ú 68 m2 alapteľülettĺ udvaľi ftjldszinti
nem lakás célú helyiségetkivźnja kedvezményesen béľbe venni. A kérelemhez csatolásrakerĺjlt az
egyesület 2012. évi szakmai beszĺímolója, aláírási címpéldany és a Fővárosi Törvényszék kivonata
(1. számú melléklet).

Az Egyestilet országosan meghirdetett tanfolyamokat, akkľeditá|t képzéseket, illetve önismereti,
pszichológiai tréningeket szervez. Beszĺĺmolójuk alapjan tevékenységfüet elsősoľban a pesti keriile-
tekben fejtik ki. Az Egyesület jelenleg a VI. kerĹiletíBajza utcai iskola ęlkiilĺjnített tantermét bérli
havi 34.000.- Ft ellenében, de a terem alkalmatlan a berendezkedésľe.

A Magyaľ Individuálpszichológiai Egyestilet székhelye Józsefuĺáľosban van. Szeľződéskötés esetén
vá|IaLják, hogy a józsefuarosi lakosok és az önkormányzat által mfüödtetett intézmények foállású
do 1 go zó i tanfo lyamaik é s rende zv éĺy eik ér áb ő| 5 0 oń- o s ke dvezményt kapnak.

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testiiletének 224lf0l2.
(VII.05.) szźtmuhatfuozatttban ręndelkęzett a civil tevékenységet végző szęrvęzetek béľleti dijaÍőI.
Ahatźrozat23. pontja kimondja, hogy új bérbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves mértéke a helyi-
ség AFA nélküli bekoltclzhető foľgalmi éľtékének a 6 Yo-a. Amennyiben a szeľvezęt az első éves
beszámolój át a szakmaibizottságrészéte benýjtotta, és azt abizottság elfogadta, az onkoľmtnyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága kérelemľe a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros,
valamint a jőzsefvźrosi lakosok éľdekébęn folyatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvé-
nyében a2I. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti (a helyiség AFA nélkĹili bekölt<jzhető foľgalmi
értékének  %o-a, 2%o-a, illetve a mindenkori közĺjs költséggel vagy uzemeltetési kciltséggel meg.
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egyező összeg) mértékľe módosíthatj a, abéfletí szerzódés egyéb feltételeinek váItozatlanll hagyása
mellett.

A bérleti díj megállapíttsa az onkormanyzattuIajdonźhan á|Iő, nem lakás cé|jźra szo|gźiő helyisé-
gek béľbeadásának feltételeiről szóIó |712005. (IV.20.) számí cinkormányzati rendelet 13. $ (1)
bekezdés, és a22412012. (vII. 05.) számú képviselő-testiileti hatáĺozata szęrint a helyiség nyilvan-
taľtási éľtékének figyelembevételével töľténik. AzingatIanbecsült értéke: 8.600.000,- Ft. A Kisfalu
Kft. a helyiséget f}Iz.július 26-an vette biľtokba. A hivatkozott képviselő-testĹiletíhatározat 8.a)
pontja szerint iiĺes, legalább 6 hónapja, de legfe|jebb |2 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft
alatti helyiség esetén a béľIeti díjat, ahelyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80%.át
alapul vóvc kcll mcghatározni. A tevékenységhez (iroda) l'ĺrtoző bérleti đíjszorző 8 oÁ, azaz a sző-
mított béľleti díj összege 45.867,- Ftlhó+Aťa.

Civil tevékenységet végző szervezet esetén a szotző 6 Yo, azaz 34.400.. Ft/hó+ Áľa. e vízőra néI-
küli hetyisé gÍe az onkormányzatközos költségfizetési kötelezettsége: |7 .952.- Ft/hó.

Javasolom a helyiségbérleti kérelem pozitív elbíráIź.sát tekintettel az Egyesület źLltal' tett felajánlásľa
és arľa, hogy a szervezęt székhelye a VIII. keľületben talźihatő.

Mindezęk a|apján kéręm a Humĺĺnszolgáltatási Bizottság javaslatát az iĄ, helyiségbérleti kéľelem
iigyében.

Határozati javaslat

A Humánszolgáitatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bi-
zottságnak a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 56.
Y.l57.; aďőszám: 18186646-1-42; képviseli: Szélesné Dľ. Ferencz Edit) kedvezményes bérleti szer-
zodés megk<ltését a Fiumei ift3. szám alatti (hrsz.34597l0lN2) 68 m' alapterülettĺ' nem lakás célú,
udvari ftjldszinti helyiség tekintetében a bekölt<jzhető forgalmi érték ľ}%o-ának 6oÁ-a' azaz 34'400,-
Ft/hó+Áfa összegével egyezó bérleti díjon.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. miíľcius 18.

A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén javaslata a közzététę|mődjáĺa
nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

A dcjntés végľehajtásátvégzo szewezeti egység: Kulturális Iroda, Kisfalu Kft.

Budapest, 20|3. március 8.
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Tisztelt tjeyĺxrÉző M tlÍý IaTÁRsA K!

Egyestiletrjnk évek óta próbálkozĺk műkodéséhez a|kalmas helyszínt.ta|éĺni. 2005-ben
tĺiľtént önáłlósulésun}< után - a Magyar Pszĺchiátriai Társasag tagegyesÜleteként doĺgoztunk
addig - kĺképzőink saját lakásukban, majd később bérelt szobákban, iskolai tantermekben
ta|áĺtak a íogla|kozásokhoz terepet' időközben bťitorunk /szekľény, széket stb./ haszná|ati
targyĺnk /Tv, vídeĘ DVD, stb./ is łett, valamint egyre terhesebb az e|nokseg
magánlakásában felgyÜlemlett iratLári anyag tárolása. Tava|y eikezdtünk körij|nézni á
kerületekben, ho| ta|á|hatnánk otthonra. de a bérieti díjak olyan magaxk voltak, hogy nem
tudtuk felvé|laini őket. / Akkor sem, ha eddĺg majdnern mindĺg sike.rÜ|t ,,vaĺamennyĺ',
pályázatĺ pénzt kapni az íilCA.tól műkcjdésÜnkhciz. P|.: 2010-2011-ben 250-2oo eFt-Ł /
Je|enleg a VI. Bajza utcai isko|a e|kÜlonÍtett ta*termét béreĺjük hav! 34.000,. Ft-éĘ de ide
berendezési tárgyakat nem hozhatunt ĺ||etve a XI. Budafgkĺ út 13' száľn aĺatt vannak a
bútoraint felszerelésÜnk, de jövőre már nem szeretnék ha ingyen ott lenne. Ilyen okokbóĺ,
fe|tét|entj| talá|nunk ke|Í új te|ephelyet. A nyáron figyeltrink fel a Józsefoáros című ĺijság
egyik cikkére, me|yben arĺól éľtesítik a ,,civíI szervezeteket,,, hogy kedvezményes bérĺeti dfiat
kérhetnet ha a ŕe|téte|eknek megŕeĺelnek' Bár egyesü|etrink a tevékenységét nem egy
kerÜ|et |akosságának nyújtja. - működésünk hatóköre; országos és nemzetközi - azt
gondo$uk míjködésĺink e|őnnye| szolgá|hat a kerÜĺet szárnára és kedvezményes
lehetőségeket is tudnánk biztosítani programjainkban a VIII' kerÜlet' intézményeinek,
szakembereinek, i|ĺ' ĺakosainak.

łvtagunknźłł
Az iĺdĺviduálpszichológia (rövidítve IP ) megaĺkotója A|fréd Ad|er orvosprofesszor, aki

Bécsben szÜĺetett 1870.ben. Az ÍP irányzat 1911-ben váit kí a freudĺ iskoiábóĺ, s annak
eszmeľendszerét rnĺnd elméietben, mĺnd gyakońatban tovább bővítette. ElévĹj|hetet|en
éľdemévé vá|t hogy a gyó'łyfta munka mellett ieĺhí'"Ąa a figye|rĺet a mentá|higĺénés
feladatckra, a prevenció foniosságára. Magyarorszégon 1927.50-ig az egészségÜgy és
oktatástigy terĺiłetén igen hatékonyan működĺjtt az IP egyestiiet. 1950-ben az eEyesü|eiek
ál|amilag elrencjeĺt íe|számolásakor az IPSZE is feĺoszlani kényszerti|t. 1991-ben ennek
jogutódjakéĺt jött iéire a MIPE, meĺynek a|apító tagjai között szerepe|': oivos, pszichológuą



pedagógłls. gyóg,1peaaEć9.ls' szociológľs, ieĺĺész és segĺtő íogiai<ozású' A MIPE.t a
i'leĺĺ:zeikłjzĺ iP Társasäg iMünchen} tagjai scrába fei.''eite,

Áz IP mélyié}eKtani !ĺánrzat, .':reĺy ez emberi psziché tudaitaian tuc.ataian réqiójánaś
szerepét eĺisĺ.:eĺi. E rneJieti a szemé|t,iséc társadaimĺ-Íénv .roĺiát hejyezi előtérbe. ĺ
szociá{rszicho|ógĺal, hłmanisziikus oeá|líĺódás napjalnkban kijiönqsei 

.időszerĹi, 
Adłeĺ

véĺeméľ:yc az egyén mincien erejéve| arra tÓrekszik, hogy az embeĺtársaival való egyÜité|és
<isszefüggéseĺi keresse, s azcn be|üi taĺáija meg saját biztonságát' A kisgyerneŕ,sokszoĺ
ia.!álja. szemben magét a Íelacjatokhoz méĺt elégteienséEér,e|, me3ł novetäivén, ismereteĺ
bővuĺésekcr a viiáEegveiemhez mért parányí vcltával. :MondhaŁránk: a kĺsebbértékűséE
érzése.ve|üak íogant. Azcnban a gyermek ŕeĺé sugáĺzó szerete| fontosságérzés és bĺzaiori

' bátorságot ad, s egyre nehezebb feiadatokra sarkaiĺ' A közösségéľiés kĺa|akulása a
ĺnterperszcnáĺis konf]ĺktusok ruga}mas, íe|tétien és kie|égliő me9o-ldását eredmén},ezi.
Vá|tozó világunkban kü{önös szÜkség Van af egyének konfliKus-meqoľdási és
írusztrációtűrési képességéĺe. |vtĺndezek az ad|eri mé|y|é|ektan kuĺtúnájával fokozhl-atók' fu IP
ötvczi a pszicho|ógiai és pedegóEiai irányultságot. Feĺértéke|ődött a változtatnĺ tudás és
újrakezdés képessége' TársadaInunk tiz|etemberekből, vá||a|kozókból álĺó rétegének
küiönosen szüksége van a7 egészséges önbizalomra a túikompenzált kĺsebbéŕéłűséa
heiyeti' Ebben is haszĺios az én.ei.ősítesre, egyensúiy terenriésre koncentĺá|ó IP' A pszichéš
megbetegedések kezelésében is _ neurózis, szenvecéiybetegség, stb' - egylę5 páciensek
rehabiĺitációjához eĺengedhetetlen az IP módszerspecĺfikus teŕápiás ismerete. Az eiztjłiés és
bűnözés.megelőzés ad|eri gondo|atának aktua|itása is tagadhatat|an' Az IP a iársadaĺrnĺ
egyiittéiés mĺnden terri|etén segítséget nyújt, ľrert az egyÜttműkodésre, a másik embel
nrcĹé1eséĺ€-aľ'e$áĺ, s ezzeĺ új ĺehetőséget kínál a harmonikusabb jovő ŕiuluł'.luvĺĺlaz.

'4z egyesĺÍlet tevékenysége cěĺjaÍ meguafuź,sítása étđekében:
c az indivlduáipszicho|ógíaĺ ťudományos tľadícjó ápolása, ezen beĺüi kuĺatórnunka

fejIesztése, osztönzése, tánrogatása'
c indivíduálpszichológiaĺ szakemberek.képzése. A pszicho|ógiai, pszĺchoterápĺás és

pszich,iátľiai .képzéseken túí a pedagógusot szociáĺís rnunkásoi<, mentálhig!énikusok
és más segíiő fogĺalkozású szakembérek képzése, ĺ||ewe Individuálpszicnälagiaĺ 1a
iové bbia kba n : I P) ta nácsa dó tanío|1,amok szerv.ezése.

r: a hazai és nemzeĹi<dzi tapasztaĺatcseĺ.e támogatása, individuá|pszichológiai kutatások
eredményéinek teľjesztése'

ĺ: együttmilködési foĺmák kĺépítése hazai és nemz-etközĺ szenĺezetekkei, meĺyeknek
azcnos vagy hason|ó céljaĺ vannak.

l.'' az indi'.liduá|pszicho|ógia magyar hagyományainak ápolása.
Đ o|yan iársadaĺmi szerĺezetek támogaiása, me|ysk mege|őző-, gandozó-, tanácsadó-és

syógyító tevékenységet végezĺiek,

Évente meEvaĺósĺLható feĺada'iai:rkat Szakmai és Pénzrigyĺ terľbé fca|aljuk. Sajrros az el1nłjii
2-3 évben lecsokkent az érdeklődésa képzéseĺnk ĺrántévi L5-2Ofőrě, di ez nen lesz ĺnindíg
így. Mĺncien év május 31-ig kł:zgyűiésünk eĺé ieľ,iesztjLik - eĺíogadásra * Szakrnai éš
pén7Úgyi beszáĺnolonxat. Máľ íofyarnatban-van, hogy a Fővárosi Törvényszék eiíogadja az,Új
Cĺtiil torĺény és az ahhgz kapcso|ódó egyéb jogszabálycknak megfe|e|őJn ląi'ĺtott
Áĺapvabáĺyunkat.

Egyesü|etünk megtekłntet| néhán;ĺ iĺoda céĺjáĺa bérelhető he|ylségei, mel1ek <özÜl a Fiumei
út 3. száĺn alatt ia|á|hatót - 68 mf alagterületĺí, 34597ĺA|2 h,e|ýrajzi szánŮ - válaśziôtta
a 2ĐJŻ' december 5-én r:egtaŕott Elnĺikségi Lliés ,,pá|yázásľa,,'
Eiképzelésłnt hog.v

hatáľozatlan időre' kedveeménves béľ|eti díj megáI|apításáva|

kössön a .]ózsefv,árosĺ onkorĺrányzat képviselője szeződési aZ Eg1ĺę561.1 kép'ĺĺ5u;5'uu"'^



Ä keľület;.lek n;''ú;tłndó segítségre az aiább; kétféłe ajánietot tesszük;
vasÝ
a.) A. tlÍII, keĺüĺeibe át|andóra bejelenieit iakqsak kczij{ aki tanfoi.iiarnaiĺ.:k 'ĺajame|yikérejeĺei:ikezik. 50 crô-cs kedi,ezrrén.;i kap a részr'éteii dłbói' vaĺa.''nini ha egyéb
rendezvényűnkre is jeienikeziK _ váł,dorgyii|és, szaknrai nap, stb. szinlén 50 %-os
kedvezményben részesÜĺ'

vagi/
b.) A;ózsefválosl önkoľmányzät á}täl ftill(ödteteťt |ntéZffiénvéĺÖen i"őáliásban do}gozok kozu|
aki taníolyamaikra jelentkezĺk 50 o,,c-os kecivezményt kap a részvéteĺi díjból" vaĺamĺnt ha
eg}'éb rendezvéĺ':1;ünkre is je|enikezik - vándorEvĹiiés. szaknei nap, stb' szintén 50 c/o-cs

kedvezniényben részesüi'
Teĺmészetesen nyiiottak vagyunk nĺés iípusú kedvezľnény adásái.a, ha eze< nerł jo ötletek.

Budarest, 2012. deceniber 16.

, i, 4 .-
Fł!Ĺł rw xi ĺ}ł^ĺ, cnił
Széiesné dr. Ferencz Edĺt
MIPE einö<e

l'1eIiékIetek:
1 db' KIVoNAT a MIPE i:yĺ|vántartási ac.atairó| Főv' Törvényszéktől
1 db' Aiáírási címpéldány Szé|esiré Dr' Feĺencz Edĺt (íénymásolai}
i db. Áĺákásĺ círnpéĺdánv Dr. Csoľba János {fénymáso|atJ
1 db' Aláírásĺ címpé|dány Szabó Margit (fénymásoiat)
l cb Szakmai beszámoĺó a 2a1f, évrő|
l oo |v|lPŁ szoroiaĐ
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Beszá mo|ó a Í}tagya ľ Individuá tpszichoľógia i Egyesii|et
Ża12 évben végzett szakmai munkájáróĺ'

Készítette: Szélesné dľ. Ferencz Edĺt ĺłíIPE eĺncjke

Kozgyű|és;

" A MIPE 2012. má1us 26.án taĺtotta meg Rendes évi kozgyűĺéséą melyen
e|fogadták a tagok az e|nökség beszámoĺóját és a Kozhasznúságĺ nyi|aikozatot
a ZaLt. évi munkáróĺ.

" Az Egyesü|et 2012. október 13.án R.endkívÜĺi Közgyíi|ést tartott, melyen a civĺ|
szervezetek számáĺa e|őírt torvényi rendelkezések aĺapszabá|yi beépítesérő|
dontött'

Einokségi Üĺések:
20l2^ben az etnökséEi tjĺéseket havi ĺendszerességgeĺ taľtottuk, kivéte|t csak a nyári
két hónapos szÜnet je|entett'
A MIPE szakmai tevékenységének heĺyszíne:

2010' október 01.től: 1062 Budapest Bajza u. 68,
A ľ'4IPE nyilvániartott tagságának létszáma: 98 fő, 1 fő be és kilépő tagunk voĺt.

A MIPE tagsági dĺja f012-ben is; 5000 Ft, nyugdljas tagjaĺnak 1000 Ft, a dĺák
tagoknak 1000 Ft.

Képvisetet
Pszichoterápiás Tanácsban felvá|tva: Szé|esné dr. Ferencz Edit eĺnök, vagy dr. Csorba
János aĺe|nöt vagy Pinteľics János titkár'
Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi rj|ésein: dr. Csoľba János ałe|nok

Ä MIPE rendezvénvei:

1. A MIPE XVII' Vándorgyíĺ|ése
Cím: Á kisebbérté|ĺíĺség-éľzés spektľuma
trdőpont: 2012' október 12.13'
Megjeientek száma: 50 fő
Helyszín; dr. Torok Bé|a Iskola 1142 Budapest Rákospatak utca 101.



f ' Ä. TÄMsp pályázat pr*graľłtjaÍ*a$ĺ f*ĺYtatása:
, A ľ'lag,var iaciiviriuáĺpszickł|ogiai Ęgyesüiet szakembe'-e! f0l0'11 íci.yałrán a

TAĎ4CP 6'1'2i.Á'-KMR'iagĺ.! ,,Egészségre nevełő és szen,]Íéietĺcrľĺrálć éleimć<j-
prograrncŁ'i páb;ć:zai keretében eln;ĺeri hozzájárulássai vaiósír-hatték rceg az
iĺtdividuáiĺszĺcholćgiaĺ szemĺéłeiben és mddszei.ekkeĺ foly-;.atoit ielki-egészségr,édeimi
programoĘ meĺyei 2012-ben is meghirdetett.
Le lkĺ egészségvédelmi proEra n c k :
1, onismeret.fejiesäő és.közosségépítő gyermekcsopoŕr, Íogyatékkai éiő

gyermekek számára {oraszám: 3Ü dra; Időszak: 2012. szeptember _ 2B'ĺ2'
december)

2. Seĺcűlőkori próbaiétel - sercíÜíők onĺsmeret-fejiesztő csoportja, hátrányos
heiyzetű fiatalok száméra ioĺaszánr: 3a őra; Időszak: 2Ü12. szeptember-
2012. ciecember')

3' onisr..reĺet rqiesnő, éietstílus korrekciot elősegÍ|ő tréning íeinőtteknek
{oraszám: 4a óra; időszak: f812. március'2B12' szept')

4, SzĹl|ő-gyermek játékcsopoń {oraszám: 30 óra; Időszak: 2012' ĺebruár - 2012,
júnĺus)

5. SzÜłők ĺsko|ája (oraszám: 30 óra;.Időszak: 2Űt2, rebĺuár - la7Ł.június)
6. Neve|és-ié|ekŁani továbbképzés ioraszám: 60 óĺa; időszak: 2Ü12 januér -

2012. június)
7. Szupervízió tréning (oraszám: 4a óra; Időszak: 2012. január _zafi

szeptember)

Az individuáłpszĺchoľogiai mélylélektani szem|é|etű ie|ki-egészségvédő prograrn cé|ja'
az éĺetfe|adaŁok megolc'ásához szÜkséges, a stresszel va|ó megkÜzdést biztosító
éieisiílus-jegyek kialakĺtésa, ĺejlesztése voĺt' A szemlé|et ałapján . az élet három nagy
feładata . a más enrberekkel va|ó táĺsas kapcsolatok, az egzisztencia biziosítása és a
szerelem, erotika, szexua|itás, a nemi paľtnerkapcsoÍatok tert]|etén adódik.
A kiscsoportÚs onĺsmeret. i|ĺ' kompetencia-fejĺesztĺĺ és közosségépítő mentáihigiénés
gyakor|atok, az e|mé|eti és módszeĺtanĺ neve|és-}élektani képzések tehát az
életfe|adatokban vaĺó hatékony, konstruktív és egészséges ĺn{jkodést segíĺ|eiték eĺő.

3. Kłjzłis szakmai rendezvény az Ád|eľ MódszeÉani Ktizpont EgyesĹilette|:
Fľank Wa|tcn amerikai pedagógus, tanácsadó, az Adĺeri Intézetek Nemzetkozi
Bizottsága kiképző pszichológusának előadásal, tréningje:

- Le|ki eľőn|átünk nĺegőrzése a pedagógus pályán avagy: Hcayan
gondoskodju nk ĺrra gunkró|?

Időpcni: 2012' május 2.3'
Helyszín: Győr Megyei Jogú Város Połgáĺmesterĺ Hivata|, DíszĹerem {9Ü21 Győr,
Városház tér 1').

- csALAdI TANÁcsADÁs TRÉľłING
időpont: 2Đĺ'2. ľnájus 4.5.
Hełyszín: 

=LTE 
PPK 1075 Eudapest, Kazincfy u.f3-27.



trÄŁľ ľeseveteĺe nemue tk.ezi
" Folytaiódoti a :vlIPE gyermekpszicho|erápiás módszerspecifikus képzése

&łaszoľszágban. ZÜÜ9 szepten:berétől, Torinóban Kende B' Hanna és dr,
Varga ľłłe|inda vezetéséve| tartott 100 órás képzési az érdekĺődő szai<emberek
számára (12 fő), 20 12-ben a szupervízió következett'

* ICASSI - Nenłzetközi Ädleľi $łyári Egyeteĺn: 2ĐLf, jrilitts 15 - jú|ius
28. LitvánÍa - MIPE i.észťvevő: Varjaskéri Beatrix

M'IFE ľészvéte|e hazai konfeľenciákon:
n 20ĺ'2. januáľ 25-28: Magyaľ Psgichiátríai Társaság XVII-

Vándorgyíĺ|ése, Đebľecen
FERENCZ VALERIA: Incíividuáipszichoĺógiai szemĺéletű ierápia és krónikus

hcřpnqén . oce}iqęęľ+ęÉ5Uv!vyJÝY

" 20í.2" novembeľ 9-!1. Fszichoteĺápiás FřÉtľége: dr. Kárpátĺ Gyongyĺér
és Széiesné dr' Ferencz Edlt rlezette az éĺetstílus-e|emző csopoĺtct 9 fő
-Ä^-. ,Aý^| A, ,^'Ic5ĹvšLEIEvcl.

Fá|vázaři tevékenyséo:
Folyamatos pá|yázati ĺészvétei az oktatás, mentá|higiéné és pszichoterápia terÜletein'
Egyesüĺeirink a Nemzeti EgyuŁtműködési Alap iNEA/ Uj nemzedékek jovőjéért
kotiégiumához adta be pá|yázatait:

' . ,,Civi| szervezetek míĺkłidési cé|ti tiĺmogatása,, címen NEA-UN-IZ-M-
7644 pá|yázati azcnosĺto szárnon nyilvántartott projektünk váró|istán van.

. ,'ciYi| szeľvezetek szakmai cé|ú támogatása,, címen NEU-UN-12-SZ-Đ725
pá lyázati azonosító számon nyi|vántartott projektünk váró|istán van.

EgyesüleťÜnk veszprémĺ iełephelye a Nemzeti Fej|esäési ügynökséghez adott be
pá lyázatot, nrelyet,,Egészség re neve|ő És szem|é|etfoľmáló életmód
progľamok - |okáIis szĺnteľek,'címen TÁM0P.6,I.z-L.;!L.füý-0738 azonosÍto
számon tartanak nyĺiván, dontés rĺ.lég nem szÜleteii, cje heteken belÜl r,,árhaió.

Fszichoteľápia
n országszeĺte 106 iP gyermekjátékdráma csoport műkodik.

Képzések
. Folyamatos a módszeľspecifikus krápzés felnőtt és gye:.mek szaĺĺrányú

képzés. (9 és 13 fő)

" Egyéni IP onismeretek - a módszeľspecifikus képzésben - 5 szakember vesz
részt'

* Aa EĹTE PPK pszicho|ógus a|apképzésébe és ta*ácsadó
szakpszichołógus képzésben az IP szabadon vá|asztható tantárgy'
z?Izjanuár 1c-11-én dr, rárpáti gyöngyvérés Szé|esné dr. Ferencz Edit
łezette a képzési csopo*ot, 9 fő részvéteĺé'ĺeĺ'

",,Individuálpszichológiaĺ alapozású,,bátorító pedagĺ5gia,,
szakteľi.i|eten pedagógus-szakvizsgáľa felkészŕtő szakiľányú
továbbképzésí seak miíkiidik a j\lYil.{E BPK-än'



Kotelezően váiasztható stúdium keretében tanulhato äz ;,T.P eĺapjai."
va|amint az,,Ř2 ind ividuá lpszicho|ógia pedagógiai gyakoľłała -
bátoľíté pedagĺ5gia" a NYME 8PK képzéselben.
Akkľedita|tatott 30.3o órás FEBAGieus-ľovÁBBĺ{ÉPZÉsEK:
o Individuálpszichológiai szemlé|etű bátonto pedagógia elmé|ete és

gyaľ<orĺata

c Indivĺduálpszichoĺógłai szem|é|etii szupervĺzió
2012. o|(ToEER 29" - Szé|esné dr. Ferencz Edit: Meghívott eiőadó a

Debreceni Egyetem oryos. és Egészségtudonlátlyi CrĺltľUm,
Népegészségügyi Kał: Magatartástudományĺ Intézet K|inikai
Szakpszichoĺógusi képzésében, többek közott az iP gyermekpszĺchoteĺápia
témában.

2012 o|$oBERTőŁ : A Po|cz A|aine Atapítvánnya| közös szeruezésben
30 órás akkredita|t képzés foiyik a vruGJÁľÉx ieszt oktatására'

EgyiittmiÍkődések:
. ítłemzetktĺzi Indiviđuá|pszicholó9iai Sziivetség
- řľancĺaoľszági Adleľi Pszichoanalitikus Táľsaság- lcÄssl
- Magyaľ Pszichiátľiai Táľsaság
- PszichoterápiásTanács
- Alfred Ađleľ Módszeĺtaní Központ Egýesĺilet, Győr
- Bátorító Pedagógusok IP Míĺhe|ye Egyesĺilet, Szolnok
- Nevelési Tanácsadó, Budapest VI. Keľii|et
- Csolnoki Ferenc Kőrház, Veszprém
- Dľ' Töřt'k Bé|a óvoda és Isko|a, Budapest
- Polcz A|aine Alapítvány

Ä ĺ$rPE łegkcizelebbi ktizEyíÍlése 2813 tavaszán tesz,

VeszBrém 2012" november 27'

Í.{, ( í). > '
L"']fu{,.\ u ĺuuĄYil}
Szélesné dr' Ferencz Ecit
M]FE ełnoke
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Konfliktus- és agressziő.kezelési tľénĺngA tľéniĘg tenratĺ]łus blokkokbaĺr Íblyik. Az elméletí
megk<5zelítés utáir il?" anyägot helyzetgya.lĺoľlato]rban
jelenítik meg a ľésztvevók. A szituáeiős és
szerepgyaiĺorlatokat aktív feldolgoziĺsi szakaszo]ĺ kovetík' Á
lre,lyzetgyď<orlatokban lštjzvellen agresszí<í-kezelési
mődojrat és techľlĺkĺíkat tarrulhatnak nleg a pedag grrsok.
Egyiitresen elęmzik és g1ła:koľolj.ĺik a konÍlilrtusos helyzetelĺ
megoldási és lĺezol.ési lelretóségeit'
/osoportlétszirrn: mín. '].2 fó; Életkoľ: peĺlĺrgőgrrsok; feJnótt
lrorosztá}y; 0sszes ĺjraszĺĺľu :40 (>ĺa/

Indivĺduáp szicholÓgíai saemlélęt szupervíziő
A szupeľrľízĺő cĺślja, hogy a ľésztvevó .szďĺenrbeľek
élményekĺlt szeľezzenek egy olyan inđĺviduĺĺlpszicho}őgiai
szemlĺí'letíí cÍ'oportos fejleszJó mĺ1ĺlszcrľól, amely
segÍtségével lehetóségrik nyÍlik a szakmai g1łď<orlat során
szerze\'ľ. uapa$ztďatok :.é}d<l1gozásár.a, az .ĺnterakciők
e]emzésének gyakor'lásáľa, a szakmai konmunikáciő-, a
pedagÓgiai-pszic'holőgiai tudatosság eľósĺtésére, onľeflexiős
képe5ségĹik nÖveléséľe' Mindig egy'konJ<ľét szĺ mai esetbói,
az esethoző ĺíltď hozoft konkľét szitu{ciőbő], problémáből
inđulnď< lłi a ta1á1kozől.:on' A szupervíziő témakdrébe
taltozik a szakmai ídentitĺís pľoblémdia is.
/Csopo$]étszáľn: min. lE ťó; Bésztvdvók: peĺlagőgrrsok,
.scsító foglďkozásťr szď<erľtJ:eret Összes ótaszám: 30 őra/

INFoRMÁclo, .lnLfiNTKEZÉS:
www.mÍpe.hu

Individuálp' szicholÓgiai
Egy.esiiłet



Egy kis ttiľténelem.'' .

A.z' żnd,i,ui'tludlpszicho1ijgia a pszichoarrďízis és a jungi
tlna]itikus pszicholőgia mellett a lraľmadik ]ĺ]a,sszÍkus, nagy

Al1.ro<lAĺtleĺ('1870-1937) kÖzdttrik lrazĺ{nkbur Máday
Isbván szervezték me6 melybćíl világsze e ismert há]őzat
lett, szolgĺilva a gyeľmekÍeľápią családterápiĺl
gyermekvéde.lem, fejlesztópedagőgĺą s az ađleľi bátoľítő
nevelés céli ait' Az individuálpszícholĺigiai psz.iclroter:ápián
beliiLl dínamilius szemléletíĺ felnóľt,. gyermek, egyéni és
csoport terá.pia mŕíktjđik Iłz egyćni és csopoľtos
gyeľlnekterápiĺís képzést a frarrcia Société Fľancaise de
Psyclranalyse Individuellé kiképzij teľapeutąĺa Kende B.
Hanna dolgozta ki és horrosÍbotta meg MaÉNraroľszágon.
A MIPE 1927-].950 kĺizott széles ktirben, tudotnányos
igényességgel mri]t<ldiitt, de áJlamilag felosz]atták. 1991-ben
ďaku}t 'íiją dr. Aľatő ottő vezetéséve] ' a' Magyĺľ
I,szichiátriai Tĺíľsasrfu és a Nemzetkijzĺ IP Trírsaság
tageryesíileteként. Ma ' kôze]' 1.2o tagja vant ałik
tĺł;iegységenlłént M helyekbe szeľvezódnelł (Buđa<jrs,'Gyóľ,
Hatvan, Soprorr, Szolnok, Vesz-pľém,ZalaeĘeľŚzeg),
Az 1trgyesiilet tuđomá'irygs muľrkávď az éyertte nrá's.más
váľosban megľetrdezett vĺíndorgyíílésen, ill. nyomtatott

z

pszichoterápiás iľányzat.
Alapítőja Á1ffecl Acl}eľ (1870-
1937) bécsí orvos, 'ď<i a
győgyít mun}<a meilett nagy
ľtgyeimet srentelt a
mentálhigiénia és a meg-
elózés l<éľdéseirrek. Kevesen
tuđiák' hosy a nevelési
tanácsađást Adleľ és a:á

individuálpszicholőgusok,

Sziiló - gyermek j átékcs oport
A játékban f'a:rtrízĺatoľténetck eJjátszásával az egyéni
élrnénwilág megoszthatővá, é*trető,bbé vá}ik. Lehetťíség
nyílik a gyermekben lévó kľeatív, cinteľentó erö
kibolrtaklzťĺrtásríľa. A' sziilijk részvćteIe ĺr ĺ:sĺrpoľtlľrulrkában'
rnintát ađ a csa]ádban va]ĺi felszrba<ĺult egyiitt-jirtszáshoz.
az egyerrĺíľtélríí ]relyzetek ďakításĺłhoz és áté]éséhez' A
j.ť:ék.dľamatíkus irolyzetokben tarurlhat'ó az egymásra
figyelés' a toleľancia, a kompľomĹsszumkész,seig.

/Csopoľtlétszĺim: 4 5yeľmek és a sziileik, 4 szrĺlő; Éle*oľ:
lĺb. 8-].2 évesek és felnótt kor; ÖŠszes ĺ1ľaszárn: 60 ĺĺľa/
Sziilók iskolĺíja
Á képességfejlesató pľogľamban a ľésutvevók olyaĺl
szemléletet és mťrđszcroket są'iátíthatnĺlk ĺll, mclyelt rĺłrłén
életvezetési hatékonyságuk' pľoblérĺlanregoldő kéĺ:essőg'rik
fejlódhet' s nevelési mĺidszereÍkben konstľuktívabb*ká
vá]hatnak.'Barátságosabbá válhąt a csaláĺli légkoľ, javuJhat a
csďádi egyiittmťíktldés a csďád osszetar.tő eľeje nŕíhet.

/Csoportlétszámi nrin' 15 fćj; Iilletkoľ: fe]nótt koľosztály;
osszes őľaszárrr: 3o őľa,/
InđívÍđurílp szichol<ĺ gíaí szemlé]etri bátorítő pedagő gia
elmélete és gyakoľlata
Az in<ĺíviduĺilpszĺchol gia peclagĺlgiaĺ sztlmléĺetćvel, a
bátoľítĺi (én^erósít ) pedagĺígta elméletének
megismerésévet ďakítjfü rd 'a ľĺásztvęr,ók a
konrpetenciafejlesztés tudás.bĺíaisát. ĺ\ By.lkoľlati
ismeľetanyagot a lĺallgatĺik sajáĺéIrrrényen keresztiil, saját
személyiségiik megismeľésével, fejlesztésével sąjátítjálĺ el.
Esetelemaések ľévén képessé váln'ak az ď<tív, elenrzó
negagyelés, vďamint a viselkeđ sek céloksági
éľtelmezésének begyakorlása.
/Csopoľtlétszím: milr' 15 Íćj; ÉIetkor: Í'elnótt koľĺlsztĺi}'y;
osszcs őraszĺím:30&a/
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Önísmeľet.fejlesztő.és hcizijsségépító gveľmekcsoport
.A ĺbglalkozás mődszeľe: individuĺílpszicholőgĺai szemlé]etri
gyeľmekjeĺtékdľáma csoport, mely pozitívan hat a g5ĺcľrnek
szemćJyĺsőg.fej1ódéséľe' A cšiopoľttago]r tôrténetet lďĺíinak
ki, ĺnelyet mogjelenítenek. Mivet a toľténetek szer.epeĺt és
jelmezeit a ľésztvevók maguk váiasztják és ók a ľendez lr,
iey fejlóđík kľeativitásulĹ kĺlzłisségéľzésrik' A játék
f.őkuszĺĺlja Íig;yelmrilłet, pozitívan llĺ; magataŤtásukra melt e
clinamikus nrelrtáltrigiénés eszlcoz alkalmat teľemt au
ĺillkifuezésre
/Csoportlétszám: B gyéľmek'; nletkoľ. kb. 7 _1.2 éves
gyeľeiľek; tsszes ĺ!ľąszarn: 60 őra/
Serdrilók'oľí pľőbatétel - serďiitók Önismeret.fejlesztó
csopoľtja
A csopoľtban lehetóség rrllĺk az életfeladatokka] vďÓ
ltapcsol'at éľtelmezrísére, az életsti]'rrs elemzésére, a
korrektív élnrény megtapasztďásĺíi'a. Dľamĺltikus e szkőzÖk
sogĺtségével jolenítik rneg ĺlz életstílus-pľoblémákat a
részWevólt.

/Csoportlétszám: min. i2 serdiĺLló koru; Életkor: kb. 14-18
évesęk; osszes raszĺím: gO Óral
Önismeľet fejlesztó, életstĺIus korľekcĺőt elôseg'ító
tľénĺng felnótteknek
Az inciividu á"lpszicho1őgiai m<idszerťí tľéning rácsođállcozást
lr5rujt az éietfe]aĺlatok, az embertáľsak' a páľkapcsolat,-a
lrívatás és az egyént k<jľiilôleló világ, az unĺveľzum jobb
megértĺĺsĺĺhez. A lĺĺjzijs beszélg.etés, a jeien és a m lt verbális
felidézése, esetenként a szimbő]umokka]' vďő đolgozás
koľľektív átélést ei:eclnrény ez s ig az onĺsmeľet' onbizaklm'
onéľték.éľzés kite$esedik.
/Csopoľtlétszám: min. ].2 Íó; Életkoľ: fe]nótt koľosztĺíly;
osszes ćlťĺrsz/rm : 60 or a/
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f'ormájri "ÍP füzetek,-beą valamĺnt ĺnteľneten
(www.mipe.hu) j eleutkezik.

MÓdszertani sajátossá gok

Az, ĺnd.ĺviduáJpszĺcholőgia (1P) dinarnikus Łeľápíĺĺs
személete, ďapján elismei:í a .tudattalan- szeľepéL a
magataľtĺĺsban; az- életrit foľmálĺísában, de enrel]ett.ĺrz embeľ
tĺíľsada]mi lény voltát, egész.legességét, megbont-
hatatlanságát, cél- és feladatori'entĺíltságát helyezi elótérbe.
Kiemeli aa ember legkoráhbi és, sokáig.}íséló ďapélmé:
nyének a kisebbértékriségi érzĺlsnek a f'ontossfuát, kutatja,
hogy ezt miJyen mőclon lehel e]lensťrlyozui a. sz<lcíĺílis
felelósség és f.eladatviĺl]alás, vďaÍnint az tlnmegvalÓsítás
tján'

Az lP elkotelezett a gyeľmek szernélyisćgének kibonbą-
koztätĺĺsa, a gyermek szrintelerr onteremtťí- és ôngyőryítő
tĺiľelłvése, a kozósségÉľaés kiďakítása mellett. r\dleľ és
]tovetŕji r:észlotes neuľĺázistant dolgoztak ki, de 'a pszichés
betegséget nem Íätumnak, hanem helyľehoahat'ĺj kisiklásnak
fogĺák fel az éIetstílus koľľekcíőja ĺĺltal.
Az índĺviduá]pszi.clrolőgia e]emeit a XX' szĺaad' 1blyamán
egy sor Íbntos iľĺíľryzat - Rogeľs-féle kliensk zpontuí teľápia,
a családter.ápĺás iľányzatok, tovĺíbbá En-er.ťísító tľćningek és
meneđzserképzók mínt pl' a Carnegie kuľzrrs. ťeilraszniĺ}La
és beépítette eszkôztĺiĺába. Mindezekból láthatő, hoĹ'y az
indiviđuĺílpszicholőgĺa sajátosan tjtvozí az orvosí, a
pszicholő$iaĺ, a pľevenciős és a pedagőgiai szempontokat.

c..!



AKKRED|TÁtT KÉPzÉsEK

Az egiyesrilet égisze ďatt, akkľeditá]t tanfolyamainlc
keľetében ďapďiptom'ĺĺr'a (oľvosi, pszicholőgrisi, pedag<ígusí,
szocirĺlpedagÓgrisi, stb') építve ké$eziink individual-
pszicholőgÍai szakembereket,. akik az individuálpsáclĺolĺigia
mődszeľeit alaptevékenységeÍJ<hez kapcsolĺ5rlva ďkalmaz-
hatják.
.' Modszerspecifikuspszichoterápiás'képzések:
tr, eln tt és gy errnck.p szí'chot enźpl! 5 |tép zé s e|c :

A,'?szźchoteĺ,axleuta szakuiasg d,lrcz, žll. tandcsadőź
s zł,nth e z s łiik s é g e s Ie ép z é s ek

B. Mtidszerspecžfi,kus képzettségi' szinthez sziikséges
képzések

A képzéĺek félépítéaé! ijnźffiarěti $ridtilnén! Ýa*A'z (cgyéni ćs csopoĺtos tirľmrĺbuÜ;
ť.ln|'ćiebi fdżíŚ (ol6adr1sok. szomíl ľiumok wliy mddszcitoni gyakoľlĺt s ĺsŚzisutensi
gy ĺkorlłt), t rup eru{ziił (esyénl vaĺł csopoľt'os ĺoľmábm)
Kiivotelmények szomináľiutDi bcsz molÓŁ esgzék vqly lbľdítások és escttanulm \yok
\,édésÖ, valaniut cl}nél.'ti vi29Ila

. Szociális]ágazatbandotgozőkakkreditá[tképzése
Kóvotelméhyok| ll47 sżnftnni pľoblĺínĺr mcgddĺigiĺlrgk Írásbcli bcmutot!łs{ és
irt divid Ltá|pszi clroIĺ!'jĺui sän1pontri ć]emżÚw, ónľeltektíy sremponlok ld(.mc] ésa.

. Akkreditátt Pedagőgus-továbbképzési
tanfolyamokr:

A, Indiuźdu ĺitp szicholő giaź szemléletťj b rźtorítő 1l e d,ag gia
elméIete és gyakorlatą

A kdpzéĺ felépíilĺel eliíĺđĺĺsok, szenrĺnririuilloł. pedntôBĺĺi he1yzct43/allortatok
Kŕivetelményekl szenriliń,fiuml bcsz noldk; esszdk va6y fordíkíglk és peĺtłlŕlÁiti
hel''Źc.*k indiviíluĺilpszĺcliolőgilri ĺzelrpirniri elorĺzéso, valatnirrt o5r zríľĺ1.dolgQ2qt
olkćszítdse.

B, Indi,uźd,udpszźcholőgiai szemléIetíÍ szuxleruízÍĺí
K&vetolményol(: Ew szBkmai problĺima mngoldásśrrĺk írősbelĹ boDluLrtdHĹ 'l.{s

itrdiviíltrá11,szicltol gi ai szehlpontťr olo 1zésą ŕinľcílck |,ĺv šzcn1pontok }.iomoldsc.

u)

Ltll(l rgÉszsÉovÉnĺĺ pRoo Rłl,t o x

Az 199]. 6ta lłjjáďakultän mťíkodó egyesii]et nl(
szakembeľeinek tevékenysége és tapasztďatai is igazo}ĺ;ák
azt, h()gy' az eľrrberek egészségćnelc- és életmÍ.nćjségénc'k
eľósítésébelr nagy hangsulyt kel|. kapnia az nismeľetLel,
iinéľt'ékeléssel, ĺjnkiÍ.ejezéssel, pľoblémakezeléssel
kapcsolatos készségek és képességek ryal<oľ1atoľientá1ĺ;,
ľefiektív szernlé]etet segítŕj fejles'łtĺisĺłrrek, m'eľt csak ezek
biľtokábĺm képes a suemőhdség az életfelaclĺrtokĺrt
haĽéltonyan, magaš színvonďon teljesíteni. Á.. Í'ejlesztćs
soľán létrejtivćí tĺirsas kapcsolatok, kôz sségek, nťíhelyek
jelentÍh a táľsas támaszt a stľesszel valćr nreg.ki.ĺzđési
képessé$ek eľósd'désélrez. Kieľlrelten fontos azokrrďĺ az
embeľel{nek és trĺrsa.rlalrĺri csopoľto]mak a le]ki
egészséggondozrĺsa, akik magasabb stľessz-teľlrelésnęk
vaľrna]t kitéve hátľĺínyos sfĐcialĺs, gazclasĺĺgi Vađy
egészsé$iigyí állapotuknĺil fogva' hiszen ók eleve tiibb
stľesszt élhetnek át, mik<jzben kevesebb eľťífoľľĺís álllrat a
rendc}kęzésiikľe a śbľe,-ssz';h elyze'tek ke.zel'éséľe,
A Magvaľ InđivicĺuĺíLlpszicholőgiai Egyestilet
Alapszabályábarr megfogďmaaott célki'tíízések és
tevékerrységi kĺiľ<ik lefedik a le]ki egészségvĺĺrlelern
teriileteit, így a megelózésben ćs gondozásban, Łájék<lzÍatĺi-,
tanácsadőĹ és győgyítői tevékerr5łségÍ foľmiílĺban
igyeksziink minđ a szakemheľeknęk, mind' a nrentáIhigiénés
segítséget igénybe vevó szemćIyelĺnek tárnaszt nffitaĺrí.
Egy olyan szakmaĺ pľogľąmajánlatot kínálunk, mely a
lelkí egészség megóľzését lehetóvé.tevô kompetencĺák
fejlesztését .tartalmazza. A pľogľamok célia tehát, a
stresszel vďł5 megkiizdést biztosítő életstílus.jegyek
kÍďa}ításą fejlesztése. 
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