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Tźłrgy Javaslat a Magyaľ Individuálpszichológiai Egyesület kedvezményes helyiségbéľletével kapcso-

latos döntés meghozataláľa
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A napiľendet nyilvános tilésen lehet tárgyalni.
A dontés elfogadásáh oz egyszeru szavazattőbbség sztikséges.

Melléklet: 2 db
Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

A Magyar Indiviđuálpszicho|őgiaiEgyesület új, kedvezményes helyiségbérleti díj megállapitásáravonatkozó

kérelňät nýjtott be á Kisfalu JózsefuáľosiYagyongazdálkodó Kft.-hez (1. számú melléklet), melyben helyĹ

ségbérleti szándékźń fej ezi ki kedvezményes bérleti díjfi zetése esetén.

Név: Székhelv: Adószám: Kénviselő: Insatlan címe/m"

Maryar
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1083 Bp. Práter u. 56.
Y./57.

18186646-
r-42

Szélesné Dr.
Ferencz Edit

Budapest VIII.,
Fiumei út 3.
68 m2

Az Egyesület a Kisfalu Kft. Díjbeszedési Csoportjźnak nyl|vántartásában, mint bérlő vagy volt bérlő nem

szeľepel, tartozása nincs.

A civil szervezetek helyiségbérlętéľol a Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt a HumánszolgźL|tatźLsi

Bizottság javaslata alapján. Az ęĺĺe szóló felhata|mazźst a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Míĺkĺj-
dési Szabályzatárő| 

",E|d 
ĺglzo09. (V. 6.) önkormányzati rendelet 45. $ (5) bekezdése 2' pont m) alpontja és

a 3. pont d) alpontja tartalmazza.

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló Bu-

dapesivlIl. Fiumei it 3. szźm a|atti 34597ĺolNf hľsz-ú 68 m2 alapterülettĺ udvari ftjldszinti nem lakás célú

heiyiséget kívánja kedvezményesen bérbe venni' A kérelemhez csatolásra került az egyesiilet 20L2. évi

."uk*ui beszámolója , a|áiĺásicímpéldány és a Fővárosi Törvényszék kivonata (l. számri melléklet).

Az Egyesület országosan meghirdetett tanfolyamokat, akkreditált képzéseket, illetve önismereti, pszicholó-

giai trlningeket szer,,lez. Beszámolójuk alapján tevékenységüket elsősorban a pesti kerĺiletekben fejtik ki. Az
Ěgyesiilet jelenleg a VI' kerületiBajzautcai iskola elkĺilönített tantermét bérli havi 34.000.- Ft ellenében, de

a teľem alkalmatlan a berendezkedésre.

A Humánszolgáltatási Bizottság 50/f0I3, (III.18.) sz.hatźĺrozata a|apjtn az Egyesület kiegészítette kérelmét

(2. számű -"ilél.l"t;. A Magyar Individuálpszichológiai Eryesület székhelye Józsefuáľosban van. Szerző-
jé.ktlté. esetén vá||a|ják,hogy a józsefuáľosi lakosok vagy aJózsefuáros ftldľajzi helyszínén műkodő állami

intézményekben főfoglalkozásű a|ka|mazottként dolgozók tanfolyamaik és rendezvényeik árźtbő| 50%-os

kedvezményt kapnak. Tehát akedvezményľe jogosultak körét kiteľjesztették a nem önkormányzati fenntartá-

sú intézmények äolgozóira is (p|.: pedagógusok). A képzéseik témája többek között az agressziő és konflik.
tuskezelés, valamint az önismeret, mely témák különösen fontosak a VIII' keľületi általános iskolák tanulói,

és az óket nevelő pedagógusok szźtmára.

A Budapest Fováros VIII. kertilet Józsefrárosi onkormányzat Képviselő-testületénęk 224/2012. (VII.05')

száműhatározatźtban rendelkezett a civil tevékenységetvégző szervezetek bérleti dij,árő|. Ahatározatf3.
pontja kimondja, hogy új bérbeadás esetén az a|ap béľleti díj éves méľtéke a helyiség AFA nélküli beköltöz-

Ĺetďforgalmi-átékének a 6 %o-a. Amennyiben a szeryezet az első éves beszámo|őját a szakmai bizoÍtság

részére benýjtotta, és aztabizottságelfogadta, az ÖnkormányzatTu|ajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló



bizoÍÍsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a jőzsefuárosi lakosok érdekében folýa.
tott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a 2|. poĺlt a')' b.) vagy c.) pontja szerinti (a helyiség
AFA nélki'ili beköltozhető foľgalmi értékének 4%o-a, f%o-a' illetve a mindenkori közös költséggel vagy uze-
meltetési költséggel megegyezó összeg) méľtékre módosíthatja, a béľleti szerződés egyéb feltételeinek válto-
zat|anu| hagy ás a me l lett.

A béľleti díj megállapítása az onkoľmányzat tulajdonában ái|ő, nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek bérbe-
adásának feltételeiről sző|ő I7l2005. (rV.20.) számú önkormányzati rendelet 13. $ (1) bekezdés, és a
ff4lf0I2. (VII. 05.) számű képviselő-testtileti határozata szerint a helyiség nyi|vźntartási étékénęk f,'gy".
lembevételével torténik. Az ingat|an becsült értéke: 8.600.000'- Ft. A Kisfalu Kft. a helyiséget 2012. július
26-źn vetÍe birtokba' A hivatkozott képviselő-testi'ileti hatźlrozat 8.a) pontja szeľint iires, legalább 6 hónąpja'
de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettó fĺl|ld Ft alatti helyiség esetén a bérleti dijat, a helyiség AFA
nélküli bekĺjltĺjzhetó foľgalmi értékének 80%-źLt alapul véve kell meghatározni.. A tevékenységhez (iroda)
tartoző bérleti dijszorző 8 oÁ, azaz a számítoÍt bérleti díj összege 45.867,- Ft/hó+Afa. A helyiség rendeltetés-
szerű használatra alkalmas.

Civil tevékenységet végző szeryezet esetén a szorző 6 %o, azaz 34.400.- Ft/hó+ Áľa. e. vizóra nélküli helyĹ
ségre azonkormányzatkozös költségfizetési kötelezettsége: I7 '952.- Ft/hó.

Javasolom a helyiségbérleti kérelem pozitív elbírálását tekintettel az Egyesület tllrtal' tett felajánlásľa és ana,
hogy a szervezet székhelye a VIII. kerületben ta|á'|ható.

Mindezek a|apján kérem a Humánszolgáltatási Bizottság javas|atát az új, helyiségbéľleti kérelem tigyében.

f{atá,ľozati javaslat

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a
Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 56. Y.l57.; adőszám:
18186646-1-42; képviseli: Szélesné Dr. Ferencz Edit) kedvezményes bérleti szerzodés megkötését a Fiumei
tÍ3. szám alatti (hľsz. 34597l\lNf) 68 m, alapterülettĺ, nem lakás célú,'udvari ftjldszinti helyiség tekinteté-
ben a bekoltözhető forgalmi érték 8}%o-źnak 6%o-a, azaz 34 '400,- Ft/hó+Afa összegével egyező bérleti díj on'

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 21'

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe|mődjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

A döntés végrehajtźsátvégzó szervezeti egység: Humánszolgźůtatź.siIJgyosztáůy, Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. május 13.
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Ti szte It tie yĺ łĺ rÉző M U N Ia TÁ RsÁ Kl

Egyesü|etunk évek óta próbálkozik működéséhez alka|mas he|vszínt ta|áini. 2005-ben
töńént önál|ósulásunk után - a Magyar Pszíchiátriai Társaság tagegyesÜ|eteként ciolgoztunk
addig - kiképzőink saját łakásukban, majd később bérelt szobákban, isko|ai tanterńekben
ta|áĺtak a fog|a|kozásokhoz terepet' időkłjzben bútorunk /szekľény, székek, stb,/ haszná|ati
mrgy'unk /T4 videą DVD, stb./ is |eťt, va|amint egyre 

.terhesebb 
alz e|nökség

magánlakásában fe|gyti|emiett ii.attári anyag tároĺása. Tava|y elkezdtünk kcjrtjinézni á
keľületekben, ho| tatá|hatnánk otthonra' de a bér|eti dfiak o|yan magasak vo|tat hogy nem
tu'dtuk íelvá||alni őket. / Akkor sem, ha eddig rnajdnem mindig sikerÜlt ,yaĺańennyĺ..
p;á|Yázati pénzt kapni az NCA-tół működésĹjnkhöz. P|.: 2at}-2011-ben 250-200 eFt-Ł l
Jeĺen|eg a VI' Bajza utcai isko|a eĺktjlönrtett tanterĺnét béreljÜk havĺ 34.000,- Ft.ért. de ide
berendezési táľgyakat nem hozhatĺ.lnt i||eťve a XI. Budafoki út 13' szém alatt vannak a
bútoraint fuĺszere!ésünlí de jövőre már nerĺ szerďnék ha ingyen oťt lenne. Iĺyen okokbói,
fe|tét|enü| találnunk ke|l rÍj te|ephe|yet. A nyáron flgyeitunk fel a Józsefuáros című úisáq
egyik cikkére, me|ybert arról éľtesítik a ,,civĺ| szervezeteket,,, hogy kedvezĺnényes bér|eti díjel
kérheinek, ha a fe|téte|eknek megfelelnek' Bár egyesü|etÜnk a tevékenységét nem egy
kerület lakosságának nyújtja, - működésünk hatókĺjre: országos és nemzetközĺ - azi
gondo$uk míjködésunk eĺőnnye| szolgálhat a kerÜĺei számára és kedvezményes
lehetőségeket is tudnánk biztosítani progľamjainkban a VIII, kerÜĺet intézményeĺnek,
szakembereihek, ill. lakosainak.

ltÍagunknšIł

. Az indivĺduálpszĺchołógĺa (ľövidífue IP ) megaikotója A|fréd Ad|eľ orvosprofesszor, akĺ
Bécsben szÜĺetett 1870.ben. ła ÍP irányzat 1911-ben váit ki a freudi iskolából, s annak
.eszmerendszerét mĺnd elĺnéietben, mĺnd gyakorĺatban tovább bővítette. ÉłévÍ.jlhetet|en
érdeľnévé váIą hogy a gyóqyíi|ó munka me|leťt ŕeihívta a figyetrnet a mentáĺhĺgĺénés
fe|adatckra, a prevencĺó fontosságára' Mągyarorszégon 1927-50-ig az egészségüEy és
gktatásilgy terü|etén igen hatékonyan működött az IP egyesĹiiet. 1950-ben áz egyést.iĺetek
államilag elrende|t ŕeĺszámo|ásako| az ÍPszE is felosz|ani kérĺyszerü|t' 1991.bän ennek
jogutódjaként jött !étre a MIPE, ľĺe|ynek a|apító tagjaí kilzłitt szerepe!i oruos, pszicho|ógus,



ĐedagogĹls, Eyógvŕ.edaEógils' szocioiógus, ,ĺeikész és segĺtő ícgiaikozásÚ, A MIPE.I .:

Neł:zetközi !P TáĺsasáE {ľ"1Üłchen) tagjai soi.ába fe!';eite,
Áz 19 mély!é|ektani iľán'ĺzat. mely aZ ern5eri pszicié tudattaian Łuc.aäłIaĺ': ĺéqió.iának

c>crcnÁt aIi<mcri F Ť^l!.ř} ^ ŕa^ÁA|',|F:. +j-^.'.!*i lÁ^., .,^t.:! Ĺ^|. 'Ll'J;l:Li!l L llięiicLi o sz.lrreĺvls=u iorsadaimi-itnY 'rolrát heiyezj e]őtérbe. E
szcciáírszichclógiai, huma;lisáikus łeáliííódás napjain<ban kuionÖse;: időszg.Ĺi' Ad{eĺ
véleménye.. az egyén rninden erejéĺ.eĺ erřa tÓrekszik, hogy az embeftársaĺva| va|ó egyÜité|és
öss]efÜggéseit keĺesse, s azcn belül taĺáija rneg sajét biztonságát' A kisgyerineŕ sokszol.
taiá$a. szemben ĺnagát a íe|adatokhoz méń elégteienséEéve|, rnijo noveĺ<ecvén, ismereteĺ
błjvÜĺésekor a vliágegvetemhez méŕ parányĺ voltáva|' Mondhatiánk; a kisebbé:.tékűséq
érzése've!ünk rogant. Azonban a gi/errnek ŕeĺé sugáĺzó szeretet, fontosságéaés és bizajori
báiorságot ad, s egyre nehezeŁ'b ŕeiadatokra saľkai|, A közosségéľzés kĺa|aku{ása a
ĺnterperszonáĺis konfi!kiusok rugalrnas, fe|tétĺen és kielégíiő megoldását eredmén}ĺezi.
Vá|tazó. viĺágunxban küĺöios szükség Van az egyének kďnfliKus-ĺnego|dási és
írusztrácĺótűrési képesséEére' Mĺndezek az adĺeri méĺylélektan kuĺťúrájávaĺ fokozhatók' Az IP
öWôzĺ a pszĺchoĺógĺaÍ es pecagógiai irán;ĺuli56n"1. Fe|éńéke|ődött a vá|toztetnĺ tĺ.ldás és
ůjrakezdés képessége. Tái.sadalrnunk tjzĺetembeľekbő|. vá|lalkozókbóĺ áĺĺó réteqének
kĹ.liönosen szüksége Van äZ egészséges önbiza|omľa a túikompenzá|t kĺsebbéŕtekűséc
heiyeii' Ebben is hasznos az én.e;.ősítesre, egyensú|y teremtésre koncenti.áĺó IP' A pszichéć
megbetegedések kezelésében is _ neurózis, szenvecéiybetegség, stb' - egyes páciensek
rehabi|itácĺójához elengeeihetetĺen az IP módszerspecĺfikus terápiás ismerete. Az eizulíés és
bÜnözés-megelőzés ad|eri gondoiatának aktua}itása is iagadhatatlan. Az IP a társadaĺrnĺ
egyÜľléiés mĺnden tertiĺetén segítséget nyújt, ĺneľt az együ|tmíjkodésre' a másĺk embel
megéĺtésére orientá|, s ezze{ Ĺj ĺehetőséget kínál a harmonikusabb iovő tia|aĺ<uiasáĺ,oa

Az egyesćÍlet tevékenysége céĺlaÍ megvafuísítása érđekébenł
c az individuáipszĺcho|ógĺai tudományos tľadícĺó ápoiása, ezen belüĺ kutatómunka

faiJpęztá<c nq7-ňnzáca +{małlr4^.---\v| I4EJE' L€, | |Ugolc:o'
c indivicuá|pszichoiógiai szakemberek -képzése. A pszichołógiai, pszĺchoierápiás és

pszichiátriai 
,<épzéseken túĺ a pedagógusot.szociá|ís munkások, mentá|hĺgiénikusok

é' ľ?| segíiő foglalkozésú szaí<embe}ek képzése, i||ewe Indiúduáipszichtlógiai (a
io'',á bbia kba n : IP) ia nácsadó tanfolyam ok szenĺezése.

ł a hazai és nernzetközi tapaszta|aicsere támogatása, individuálpszicho|ógiai kutatások
eredményeinek teľjesztése'

..; együttmilködési foĺmák kiépítése bazai és nemzetközĺ szerĺezetekkei, me|yeknek
azcnos vagy hason|ó céljaĺ vannak'

rj az incii'ĺiduálpszichológíj magyar hagyományaĺnak ápoĺása.
lr oiyan lársadalmĺ szervezetek támogáíása, melyek mege|őző., gcndozó-, tałácsadó-és

győgyító tevékenységei végeznek'

fyęffię 6ęgl".6|ósĺtható ťeladaiaiłkat Szakmaĺ és Pénztigyi tervbe íoglaíjuk. Sajnos az elmúii
2-3 é.lben lecsokkent az ér:dekiőcés a képzéseĺnk iĺániévi 15'20 főrą d! ez nem lesz mindiq
így' Mĺncien év május 31-ig közgyijiésłnk eĺé teĘesztjÜk - eĺÍogadásra - Szakmal éĺ
pénztlgyĺ beszámo|órĺkat. Máľ foiyanratb,an.van, hogy a Fővárosi Töĺv.ényszék eifogadja az Új
Civiĺ töľ.ĺény és az ahhoz kapcsc|ódó egyéb jogszabáiycknak megfele|őén javĺtott
A|apvabályunkat.

Egyesü|eiünk megtekĺntett néhány iroda cé1jára béreĺhető ileiyiségeĘ me|yek <özÜĺ a Fiumei
út 3. szám a]att tałálhatót - 68 m? aianterületű, 3459?ĺ^l2 he|ýrajzi számÚ - véĺasztotta
e 2ĐL2' december 5-én *iegtariott Elnökség! Ĺiiés 

",pályázásra,''Eiképze|ésünk, hcgy
határozattan időłę,-kedveeménves béľleti díi ĺł:egáltaaításávai

kösson a Józsefvárosi Cnkoľiná;iyzat képviseloje szerződést az Egyesület kép'",i5.15'uu"''



A kerüiet;rek n;"'újtandó segítségre az aiább} kétféłe ajáłiatot tesszÜk:

a.1 Á,vľ:. keĺł|eibe áííaildóra bejelgnteit iakclsok kczi.j| aki tanfo!.,ĺamaink ,ĺaja:.neiyĺkérg
jeientkezik. 50 ch-gs kedrlezinen.".t kap a részvéteii dibói' vaiamĺni he egyéb
rendezvényűnkre is jeienikezir - váłzťlargyi3|és, szakmai nap, stb. szĺntén 5Ü c/o-os

kedvezménvben részesÜ|.

vagy
b.) A;ózseŕsáros! önkormán1zat áltaĺ műkodtetett íntézrnényekben ŕőál|ásban dolgozók kt1zul
aki taníoiyamaĺkra jelentkezik 50 o/c-os kecjvezményt kap a reszvételĺ cljból, vaĺamint ha
eg}'éb rendezvéłyÜnkr.e is jelentkezlk _ váncioĺgvijĺés, szakmaĺ nap, stb' szintéł 5a c/o-ęs

kedvezrnényben ĺészesÜi'
Teĺmészetesen nyitottak .łagyunk más Ĺípusú kedvezmén;, adásái.a, ha ezek nem jó otĺetek.

Budarest, 2012. december 16.

!łici'w *, ĺĺĺłł iĺb
Szélesné dr. Ferencz Edit
MIPE einöke

l1e!iék|etek:
1 db, KIVoNAT a MIPE nyĺ|vántar-tási acaiairó| Főv, TöľvényszéKől
1 db' A|áírási címpéldány Szélesné Dr' Ferencz Edit (íénymásoiat)
1 db. Aiáíľásĺ címpéidány Dr. Csorba János {fény.náso|at)
]. db' .Ąĺáírási címpé|dány Szabó Margit (fénymásoiat)
1 đb Szakmai beszáĺncló a fa72' évrő|
l. oD lv|lľŁ szcro|ao



ij.ĺĺv:i ľosi..i-łi ri'én.-ĺ'széh
Ph.60039i2005

KIVoNÁT

t drs ad u ĺ mi s ze ľv ezet ny ilvtÍ łltąr tĺís i n d a t air ó ĺ

Á társadalmi szeľvezet nyilvántaľtási száma: l1396

Á ťá ľs ad a lm l szerv ezet neve : Mag},.aľ lndividuálpszicholó gi ai Egyes ület

Á táľsadalmi szeľl'ezet székhelye: 1083 Budapes! Pľáteľ łżca 56. 5'l5?.

A táľsađalmi szeřt'ezet céIja: Az individuálpszichológiai szemléiet tajeszĺése,
ktilönĺjs tekintetżel a pszíchoteľtryíát, az oktatást, nevelést foi1.tatókľa és a szociális
ĺrrłrnkásoka'

A táľsadalrni szervezet céIja szerinti bcsorolása: egy*éb

A táľsadalmi szerv.ezet közhasznúsági fokozata; Közhasznťl

Á. táľsadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhe|ye:
dľ. Csorba János , i084 Budapest, Tavaszmezó utca2/8.
Szabó Maĺgit, 1083 Budapest, Práteľutca56' 5./57.
Szélesné dľ.Feľencz Edit, 8412 Veszprém-Gyulafiľátó1, Füzesí vÍca 47.
Pínteľics János titk'ar, i0B8 Brrdapest, Rákóczi ut55,LiIg'
Simon Hajnalka Eszter ,2f20 Vecsés, Besztercei utca 46.
Bľogyaneczné Istvánnfy Gabrieila , 1 101 Budapest, Salgótaľj ani út 47 . la.

il. /ilL/381.
Feľencz Yal&ia. 507l Besenyszog, Szent István út 15.

A táľsadalmi szeľvezet nyilvántaľtásba vételéľő| rende|kező jogeľős bÍľósági
határ ozat száma, kelte: Pk. 60 039 ĺ200 5 12 - 2005. 04. 1 ó.

A kivonat a fent megh at:ározotttársadalmi szerYezet 2a1f őv december hő lf .

napján hatályos adataiľóI késziilt.

Ke|t: Budapest,201f. év december hő t2. nap3.án.



2. számű melléklet

KozHAsuNÚ EGYESIILET

UNGARIscHER VEREIN rÜn ĺvolvlouALPsYcHoLoGIE
HUNGARIEN ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY

BUDAPEST
pnłĺrn U. 56. V. em' 57.

1083
Adó'száml 18186646-142

www.mipe.hu

NYILATKOZAT

A MIPE a következó programokat ajánlja csoportonként maximum 1 vagy f fő részé.
re . a jelentkezők sztĺmźrtő| fuggően - Jőzsęfváros lakosainak vagy azitt dolgoző áI.

lami alkalmazottaknak

[Iasznosíthatóság:
. Uj kompetenciák tanulása.
o Ktilső-belső adaptáciő növelése.
o Megkiizdési képesség erősítése.
o Módszertani eszkoz az éIetvezetés segítésében.
. Pályaoľientáciő.

Hasznosíthatóság:
o Külső.belső szociális aďaptivitás és megküzdés erősítése.
. KiegYensúlyozottság és kielégítőbb életv ezetés megteľemtése.
o Asszeľtivitásnovelése.

nismeľeti sajátél-
méńý csopoľt

112,500,- Ft



Hasznosíthatóság:
o Az elsajátított ismeretek elmélyítése azok számára, akiktanźlcsadói képesítés

szeretnének szerezni.

Az egyesület áltaI nyújtott _ nemzetkozileghasznźůt_ mélylélektani tudás köze| kerĹil
a jőzsefvtlrosi szakemberekhez, könnyebben elérik. Ha akiképzett szakembeľek a
kerületben használj ák a szociaIizá|tság emeléséľe az ađIęri technikákat, javulhat az
emberek kozösség érzése.

Hajavítarli akaľjuk aMIPE' kéľelmében levő _2012. dec. 16-án ďatá|t - két lehetősé-
get - a jelen jogi helyzetľe átfogalmazva-űgy módosítjuk, hogy nem a Józsefuárosi
önkormányzatźůta| műkodtetettintézményekben, hanem a Józsefuáros ťoldrajzihely-
színénműködő állami intézményekben főfoglalkozásű aIka|mazottként dolgozók je-
lentkezhetnekaz egyesület áItaIinđított képzéseken 50 %.os kedvezménnyel. Az első
pont érvényes marad.

Budapest, 20 13 . mźĺrcius 22.

Pinterics János
MIPE titkźra
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xĺizľaszľłú ľevestilrľ

Uł'łGAR!scH ER' vEReĺľt rÜR' i ľ.lo&{IDUAĹPsYcł.ioLoGI=
HUI'IGARiEN AssoctATioľť oF IilDĺVIDUAL

PSYCHCLOGY

BUD.&PEST
PRA ĺ ER U. 56. V. em. 57.

1083
Adószám : L87B664 6- Ĺ- 42

v"rĺw.mipe.hu

tseszámoló a Magyar Individuáĺpszichológiai Egyesü|et
2:aí'Z évben végzett szakmai ľnunkájáľó|.

Készítette: Szélesné dr. Ferencz Edĺt MIPE elncjke

Kozg}łű|és:

" A MIPE 2012. május 26-án taľtotta meg Rendes évi kozgyi!ĺését, melyen
e|fogadták a tagok az e|nokség beszámo|óját és a Közhasznúságĺ nyi|atkozatot
a 2011. évi munkáró|.

n A z Egyesü|et 2012. október 13-áĺl Rendkívtjii Kozgyű|ést tartott, me|yen a civiĺ
szervezetek számára előírt torvényi rendelkezések a|apszabá|vĺ beépítésérő|
döntött.

Elnökségĺ Üłések:
20'72-ben az e|nökségi rj|éseket havi ĺendszerességgeĺ taľtottut kivéte|t csak a nyári
két hónapos szÜnet jelentett.
A MIPE szakmai tevékenységének heĺyszíne:

2010' október 0l'-től: 1062 Budapest BäjZa u. 68' '

A |"|IPE nyi|vántańott tagságának |étszáma: 98 fő, 1 fő be és kiĺépő tagunk volt'
A MIPE tagsági dĺja 2012.ben is: 5000 Ft, nyugdĺjas tagjaĺnak 1000 Ft, a diák
iagoknak 1000 Ft.

Képvise|et
Pszichoterápiás Tanácsban fe|vá|tva: Szélesné dr. Ferencz Edít eĺnök, vagy dr. Csorba
János aleĺnöt vagy Pinterics János titkár.
Magyar FszichĺátľĺaiTáĺsaság vezetőségĺ rjléseĺn: dr. Csorba János a|elnok

Ä MIPE ľendezvénvei;

1. A MIPE XVII' Vándorgyiĺ|ése
Cím ; Á kisebbértékíĺség.éreés spektľu ma
ĺdőpont: 2012. október 12.13'
łvíeEjelentek száma; 50 l.ő
He|yszín: dr. Torok Béla Iskola 1142 Budapesi, Rákospatak utca 101.

10



Ż' Á. TÄM & p pá [yázat Bĺogľa ĺnja ř * ak ť*|ytatźłsa :

, A i'1a-Eyar Individuálpszichclógiaĺ Egyesi-iiet szakemberej f01ĺi-i1 íłiyamćł a
TAľ"1OP 6'.!'rĺł,-K'MRĺD9ĺ.: ,,Egészségre nerleĺő és szenríéiełfolnráĺć éiein:ód.
prcgrarłtY, pát'1ézat keĺeiében einvęn hczzéjáruiássai vaiósíthatták meg az
indi';iduěipszichoićgiai szemĺéĺeŁben és módszerekkeĺ íoIyiaiott ieiki-eqészséar,édeimi
proEramoŁ melyei 2Đ12.ben is meghirdetett.
Letkĺ egészség védelmi progra n ck,,
1. Cnismeret-fejiesfid és.közosségépítő gyermekcsopcĘ íogy,atékkai éĺő

gyer'.nekek számáre (oraszém: 30 óra; ldőszak: 2Ü12, szepŁellllreľ - 2012.
december)

f . Serdűiőkori próbaiétel - serciÜiők onĺsmeret-fejiesztő csoporija, hátrányos
heiyzetű fiaialok számáĺa {óraszánr: 3a ôra;Időszak: 2012. izeptember -
2012. decembei')

3. onĺsnreret fĄiesztő, életstíĺus korĺekciót e|ősegítő tréning feĺnőtteknek
(oraszám: 40 óra; időszak: 2Ü12. mércius.2012. szept')

4, Szüĺő-gyermek játékcsopori {oraszám: 3Ü ó;"a; ]dőszak: 20i2. február - 2012'
JUntus)

5. Sz{.j|őx ĺsko|ája {oraszám:30 óra;' Időszak: 2o72' iebruár - f1!2.jrinius)
6, ilier,e|és.ié|ektani iovábbképzés (Oraszánr: 6a óra; Időszak; 2012 januér _

2012. június)
7 ' Szuperuízió irénĺng {oraszám: 48 ira; Időszak: 20i2. január _ 2Üt2

szeptember)

Az individuá|pszĺchoĺógiai mé|ylé|ektanĺ szemléĺetű ieĺki-egészségvédő pĺogram cé|ja,
az életfe}adatok megolciásához szükéges, a stresszel va|ó megkÜzdést biztoslio
éĺetstílus-jegyek kialakítása, ĺej|esztése vo|t' A szemĺélet aíapján . az élet három nagy
íeladata - a más emberekkeĺ való társas kapcso|atok, az egzisztencia biztosítása és á
szere|em, erotika, szexualĺtás, a nemi partnerkapcsolatok tertjletén adódik'
A kiscsoportos onismeret. iI|' kompetencia-fej|esztő és kozösségépíkĺ mentáihigiénés
gyakor|atok, az eirné|eti és módszertani neve|és-}élektani képzesek tehát az
é|eľfe|adatokban való hatékony, konstruktív és egészséges miiködést segíbtték eĺő.

3. Kłizös szakmai rendezvény az Ád|er Módszertani Központ EgyesüIette!:
Fľank Wa|ton amerikai pedagógus, tanácsadó, az Ad|erĺ Intézetek Nemzetkozi
Bizottsága kiképző pszlchológusának e|őadása!, tréningje:

- Le|kl eľőn|étünk megőrzése a pedagógus pályán avagyi Hogyan
gondoskodjunk ĺnagunkról?

Időpont: 2o12. nrájus 2.3.
Heiyszín: Gytĺr Megyei Jogú Város Po|gáĺmesteri Hivatal, Díszterem {9a21 Győr,
Városház tér 1.).

- csALÁDÍ TÄ'\łÁcsÄDÁs TR'ÉNING
időpont: 2$Í.?. r*ájus 4-5.
He|yszíll: ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy u, 23-f7.
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r*äŁr ľeeľvéłele neľęae a
' Fo|ytaiódott a Ł1IPE gyermekpszichoteĺáĺ'ĺás módszersi:ecĺíirils <épzése

slaszoľszágban' 2Ü09 szeptemberétĺĺi, Torinóban Kende 3' Hanna és dr'
Varga Me|inda vezetéséve| taľtott 100 órás képzést az érdeĺ<ĺődő szakembe;.ek
számára (12 fő), 20 12-ben a szupen'ízió kovetkezett'

" ICASSI - ľ-Ieĺnĺetkłőzi Ädleľi $lyári Egyeteľn: 2812. július 15 - jliiius
28. Łitvár:ia _ MIPE részŁvevő: VarjaskériBeatrix

MXPE ľészvétele hazai konfeľenciáĺ(cn:
, fýtf,januáľ 25-28: Magyar Pszichiátrĺai Társaság XVItr.

Vándorgyíĺ|éseu Đebľeceĺt
FERENCZ VALERIA; incividuéipszĺcho|ógiai szemiéletű ierápia és krónikus

betegség . esetismeŕetés
ĺ 20í.2' noveľnbeľ 9.Í.1. Fszichoteľápiás Hétvége: dr. Kárpáti Gyongytér

és Széiesné dr' Ferencz Edit vezette az éłetstílus-e|emző csopoľtot, 9 fő
részvételével.

Fályázati tevékenyséą:
Fo|yamatos pá$ázati részvéiel az oktatás, mentáĺhigĺéné és pszichoterápia terü|etein.
Eg},esütettjnk a Nemzeti EgyriĹtműködési A|ap /NEA/ Uj nemzedékek jovőjéért
koĺiégiumához adta be pá|yázatait:

' a ,,Civil szervezetek míÍkiidési cé|ú tłámogatása'' címen NEA-UN-12-M-
i644 pá|yćzatl azcnosíto számon nyilvántartott projektrlnk várólistán van.

n ,'Civil szervezetek szakmai cé|ú támogatása" címen NEU.UN-12-SZ-0725
pá|y ázati azo nosító szá mon nyi |rĺá nta ľtott p roje ktii nk vá róĺ isiá n va n.

Egyesületĺink veszprémĺ tełephelye a Nemzetĺ Fejlesztési Ügynokséghez adott be
pá|Yázatot, melyet ,'Egészségre neve|ő és szemłé|etfoľmáló életmód
pľogľaĺĺok - loká|is színteľek,, cĺmen ĺÁuoP-6.L,f-t7lt.fĐI2-Đ738 azoncsÍŁo
számon tartanak nyilván, dcntés még nem születeit, de heteken belÜ| várható'

Pszichoteľápia

' országsze*e 106 iP gyernrekjátékdráma csopoft mijködik.

Képzések
o Folyamatos a ĺtródszeľspecifikus képzés fe|nőtt és gyer,.nek sza<irányú

kéozés. (9 és 13 fő)
. Egyéni lĚ onismeretek - a módszerspecifikus képzésben - 5 szakember vesz

ľészt,

" Äz ELTE PFK pszicho|ógus alapképzésébe és tanácsadó
szakpszicholóqus képzésben az IP szabadcn vá}asztható tantárgy.
2812 január t0-11-én dr' Kérpátĺ gycngyvér és Szé|esné dr. Ferencz Edit
vezette a ĺ<épzési csoportot, 9 fő részvéte|ével'

o,,Individuáĺpszichológiaĺ alapozásri,,bátoľító pedagógia',
szakteľĺ!leten pedagógrrs-szakvizsgáľa felkészítő szakiľányú
továbbképzásí seak ľniíktidik a i!YME BPK-án'

t2



Köteĺezően véłasztiratć stúdium keretében tanulható az ,,IP a|apjał',.
v alamiat az,,Äz l nd ivi d uá l pszich o|ó g ia peda gógiai gyaĺ<oľkła -
bátoľí.to pedagógĺa,'a NYME BPK képzéseiben.
Äkkľeditá|tatott 30.39 óľás FEĐAGieus'ĺovÁesKÉpzÉsex:
c individuálpszicho|ógĺai szem|é|etű bátorí1|ĺj pedagógia e|mé|ete és

gyakorĺata
c Indivĺduá,lpszichoĺógiai szemlé|etű szupervízió
201.2. 0KT0BER 29' - Szé|esné dr. Ferencz Edĺt: Meghívott e|őadó a

Debreceni Egyetern oľvos' és Egészségiudományi Ccntrum,
Népegészséqtigyi Kar Magatartástudományi Intézet K|inikai
Szakpszichoĺogusi képzésében, többek között az iP gyermekpszichoterápĺa
témában'

2012 oKToBERTőt : A Po|cz Alaine Átapítvánnvat kozös szervezésben
30 órás akkreditá|t képzés foĺyik a vruGJÁrÉx ieszt oktatására'

Egyćittmiikőďések:
- Í{emzetközi Inđividuá|pszichoÍógiai Szövetség
- Fľanciacľszági ł,dleľi PszichoanatitÍkus Társaság. lcÄssl
- Magyaľ Pszichiátriai TársasáE
- PszlchoteľápiásTanács
- A|fľed Adleľ Módszeftani Kö}zPont Egyesiilet, Győr- BátoľÍtó Pedagógusok IP Műhelye Egyesiilet, Szo|nok
- ľ{evelési Tanácsadó, Budapest VI. Keľtilet. Csolnoki Feľenc Krírház, Veszprém
- Đľ. Tiiľłĺk Béla ovoda és IskoIa, Budapest
- Po|cz Älaine Älapítvány

Ä MńPE bgktizelebbi kőzgyĺÍlése 2ol,3 tavaszłtn lesz.

VeszBrém 2012' november 27,

|í, t :.l' \
it".lwrił u l\ĺtiéYuł
Széĺesné dr. Ferencz Ecjit.MiPE 

eInĺike
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KonŕlikÜus. és agľesszi'd-kezelésÍ tľéning
A tľéning tentati]rus lrlokkokba:r ĺblyik. Az elmĺĺloti
lnegktizelítés után a?' anyagot helyzetgyakollato]rlrarr
jelení,tik meg a ľésztvevók. A szituáciős és
szeľepgyďĺorlatokat aktív felđolgozrísi szakaszo]ĺ kłivetik, Ä
lrelyzotgyakorlatokban lĺôzvetlen agresszi<í:kezelésĺ
mÓđo]rat és techľlikĺĹkat tarrulhatnak EIeg a pedag grrsok.
EgyĹittesen elemzik és gya-<oro|iĺĺk a korrÍlilĺ:tusos helyzetek
megoldási ĺĺq l<ezol'ésĺ lehet'5ségeit'

/Ćsoportlétsziim: mín. ĺp fó; Életkoľ: peđagőgtrsok, felnótt
]corosztáIy; Összes ĺiľlirszĺiľrr :4o őra/
IndivÍduálpszíchol gíai szemlélátťí szup eľvíziő
A szupeľvízíÓ célja, hory a résztvevó szalĺembeľek
élményeket szeľezzene]< egý olyarr individualpszicholőgiai
szomlé]e'ĺĺí csopoľtos fejlesztó m <lszcľľól, amely.
segÍtségével lehetćiségtik nyÍlik .a sząkmď gyakorlat soľán
szel?,dt|Ĺ lapaszta]atolr 1'eldo.|'gozásáľa, az ĺnteľakciÓk
elemzésének g}aliorlásĺíľą ,a szakmai konmunĺkáciő-; a
pedagőgiaĺ-pszicholő$ai tudatosság eľósítésĺíre, ônľeÍlexiős
lrépességrik nôveléséľe' Mindig egy konkľét szĺrkmai esetból,
az esethozo. a]tal hozott konkľét szitu4ciőbő], pľoblémábő1
irrclulnak ki a találkozőkon. A szupeľvízíő témakôrébe
taľtozik a szakmai identitĺĺs pľob]émríĺa is.
/Csopoľtlétszám: min. 1E Í'ó; Résztvdvók: peđrigőgrrsok,
.scgĺtó foglalkozásrí sza]<em.llereb osszes Óľaszám: 30 őľal

INFoRMÁ,crÓ, JELENTKEZÉS :

www.mipe.hu

t{

Magyaľ
Individuálpszichol giai
Egyesü{et

.<r



Az źnd;Í'uźdu ;lpsti,cholőgźa a pszichoarrďízis és. a jungi
analitikus pszichol gia mellett a haľmadik klasszikus, nagy
]|$nĽttĘrffiä. pszichoteľápiás iľányzat.

Egy kis ttiľténelem'.'

. 
ÁlfľodAd1eĺ(ĺ8ľo.lgäĐ. k<iztittiik lrazán1rbaĺr Máđay

István szerveztĺik meg, melylrćíl világszerte ismert halózat,
lett, szolgálva a gyeľmekterápią családteľápia'
gyeľmekvédelem, fejlesatópedagÓgią s az adleľi bátor{tő
nevelés cé]jait. Az indivĺduálpszichĺllĺlgiai psziclroteľápián
belĺil dinamilrus szemléletíí felnórt, gyermek, egyéni' és
csoport teľá,pia miíkÖđik Az cgyéni és csopoľtos
g,5reľmekterápiás képzést a frarrĺ:ĺa Socĺété Francaise đe
Psycllarrďyse,Indĺvłcluelle kiképzó teľapeutája .Kenđe B.
Hanna.dolgozta kř és horrosította meg MagvaľoľsŹágon.
A MIPE 19?7{'950 kŕjżôtt 'széIes ktiľben; tudorĺányos
igĺínyessé ggel miĺk<idtitt, d e rillamilag feloszlaŁták' 1991-ben
ďakutt ujj4. dÍ. Aratő ottő vezeté$évc] ,a ,Magyaľ
I,szĺchiĺítľÍai Tiíľsaság és a Nemzetkcjzi IP Tr{ľsaság
tageryesiileteként. 'Ma ..kĺizel 120 tagja van, a}ilr
tájes5/ségenként:M helyekbe szeľyezódnek (Budaörs, Gyóľ,
Hatvarr, Soprorr, Szolnolc, Veszprém, Zďaegeľszeg).
Az EgyesĺiLlét tuďományos muľrkĺívď az év,exlte ná.s:má.s
vĺíLr'osbaÍI,megrendezett vĺĺĺdoľg.yíílésen, i]l. nyomtatott

Alapítőja Álfľeđ Adieľ (1870-
1937) bécsí oľvos, .ďii a

TyÓgyítÓ munka mellett ĺragy
figyeIľnet szenteIt a
mentáIhi$íénia és a meg-
elózé,s ]<éľđé'šeílre]<' Kevesen
tu{iĺík' hosy a nevelésĺ
taľlácsađást Aď]eľ :és az

indĺviđuĺĺlpszícholő gusok,

(rl

Sztiló- gyermek j átékcsoport
A játékbaĺ frľrtĺíziatôrtőnetek cJjátszásávď az egyéni
élménwilág megoszthatővá éľthetóbbé vĺĺlik. Lehetóség
nyíIik a gyermekbeĺ lévó kreatív, onteľelntó e,ró

kÍbontakoztatásáľa. A'.szi.ilijk rőszvćtelc ĺr csĺ:portlnunkában'
mintát ađ a családban vďĺj felszabadult egyiitt.j1rtszáshoz.
az eĹVeirértékťí trďyzetek ďakításá}roz és átéléséhez' A
játéI(.dľaľnati1rus lrely7etekbcn tanu]hatő az egyn1ásra
figyelés, atoleľtmeÍa,'a komBľorľiisszumlrĺJsz'ség.

/Csoport1étszám: 4 gryermek és a sziileik, 4 szii]ó; É]et]łor.
]<b.8.12 évesek és felnóttlĺoľ; ()sszes ĺíľa.sz;ĺírn: 60 dľa,/
Sziilók iskolá;ia
Á képesséďejtesu.|,ó ,pľog:ľamban a ľésf,.tvevók olyaĺl
szemléletet, és nrĺ5dszeľeket sąj átíthatnak <ll, ľnel5lelr ľe!r'én
étetvczeĽési hatékonyságuk, pľoblémamegoldő képessőgĄik
fejlódheą s ne;velési mĺidszereikben konstľulttívabbakká
vlílhatnak.'Baľátságosabbá vá]hat a csalátli 1é$cÖľ, javuthat a

csďádi egłiittrnťíkÖdés a csďáđ o,sszetar tĺj er.eje n het.

/Csoportlétszám: nrĺn. 15, ťťí; Eletkoľ: fe]rrótt koľosztály;
osszes őraszánr: 30 őľa,/

InđívĺďuĺílpszÍchol gíď szemléletrí bátorítő pedagőgi.a
elméIete és gyakorlata
Az inĺtivid,uĺílpszicholőgia peđagĺigiaj szeml letével, ĺl
bátoľítĺi (én.eľťísító) pedag gia e]méletének
megístnerésével ďakítják ]ri 'a résztvęr'ók a
koľrrpetenciafejlesztés tudás-bazisát. Á gyalĺoľlati
ismeľetanyagot a lrďlgatők sajátéInrényen keľesz.tiiJ, saj át
személyiségiik megismeľésével, fejlesztésével sajátítjálr el'
Esetelemzések révén. képessé vá]nak az ď<tív, elenrzó
megÉ,gye]és' vďamint a vísellĺedések cőloksági
értelmezesének begyalrorlása.
,/Csoportlétszám: min' 15 Í'ćj; Iítotkor: felnćítt ltorosztĺily;
osszes őraszám:3oőľa/
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onismeľet.fojlesztó és kĺizősségépító gyermekcsoport
A foglďkozás mődszeľe: irrdividuĺílpszichĺllőgiai szernlé]etri
gyernre'Ę|átékdľáma cs<lpoľt, mely pozitívan hĺrt a g,rycľmek
szemé1yĺsé6*fějlőđéséľe' A csopoľttagok tÖrtćnetet ta]á]nak
'ki, rnelye[ megjeleniteneh Mivet a t<iľténctek szeľepeit és
jelmezeit a ľĺĺsztvevók mag:uk választjátĺ és ók a ľendezcjlĺ,
ísy fejlóđik l<ľeatívĺtásulą k<izösségéľzésiilš. A játék
ÍÓkuszĺífia Íigyeimriket" pozítíVan hat magatartäsukra meľt e
clinamikus nrcntálLigiénés esz]rĺĺz alkalmat teremt az
onkifejezésľo
/Csoportlétszám: B gyeľmek; letkoľ: kb. 7 -1.2. éves
gyeľe]ĺeh Ossz"es Óľítszám: 6O <ir.r/

Serđrilókoľĺ pľĺibatétel _ seľdi.rlók Önísmeret-fejl.esztó
csopoxtja
A csopoľtbĺrn lehetóség n1.rílik aa éleĹfelactatokkal va]ĺí
ica1:csolat éľtelmezés<lre; az életstĺlus elemzéséľe, a.
korrektív élmény megtap ^sutďásá}'a. Dramatikus. eizlĺ<jzÖk
segítségével' jelonítík lneg az életstílus'pľoblémálĺat a
ľészWevćjk.

,/Csopoľtlétsziím: mín. 12 serdii].ó' koru; Életkor: kb. ].4-1.B
évesek; osszes raszám:.90 őra/
onismeľet fejlesztő, életstílus koľľekciőt elósegító
trénĺng felnótteknek
Az ĺnciivi&l átpszichotőgiai mődszeľíí tľéning rácsoĺ1állrozást
rryťtjt az életfe]adatok, az embertáľsa]ł, a p'árkapqsolat, a
Irívatás ćs az egyérrt k<iľiiloleló vltág, az univeuum jobb
megéľtéséhez. A ]rijzos }:eszétgetés, a jekln és a m lt verbá]is
felidézése, esetenként a szim]:ő]umokkal vďő dolgozJs
koľľektív átélést eľedmĺínye z s igy az <inismerot, Önbiza]om,
ĺilréľték.éľzés kiteĘesedil<.

/Csopoltlétszám: min. 12 fó; Életkoľ: fe]nótt koľosztiíly;
Összes Óľaszirm: 60 őra,/
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fbrmájrí .TP füzetek''-beą' valamĺnt inteľneten
(www,mĺpahu) j elelrtkezilr.

MÓdszertani sajátosságok

Az individuĺĺlp^szi'cholôgia (IP) dinamikus teľápÍ'ĺis
személete' ďapján elĺsmeľi a 'tudattalan' szeľeBét &
magataľtťlsban, az é}etťrt foľmálásábaľu de enrellett az embeľ
táľsada]rni. lény voltát, egégz.legességét. megboľIt-
hataflansĺtgát, cél' és feladatoľientáltságát hetyezí eló téľbe.
Kĺeme]i az ember legkoľáhbi ĺís sokĺíig kíséľó ďapélmé:
rryének a kÍsebbéľtékiíségi éľzősnek a Íbntosságát' kutatja,
hogy ezt milyen mőclon leheÍ ellensťltyozni a szociĺílis
féIel,ósség és 'Í'etadawállalás, vďamin[ au nľnegvďdsítás
tján.

Az IP elkÓte1ezett, a glreľmek személyiségének kibonta"
koztatłisa' a gyermek' sziintelerr Önteľemt(Í- és ĺingyog;yítő
toľekvése, a ktizôsségéľzés kiďakítasa mellett. ĺ\dteľ és
kovetói ľészletes neurőzĺstant dolgoztak ki, de 'a pszichés
betegséget.nem Íätumnalr, hanem helyľehozhaĺ<i ]ĺisi]dásnĺr"k
fogtĺí} fel az életstílrrs koľľekcĺrlja ĺĺltď.
Az individuá]pszicholÓgia e]emeit a XX. szĺízad fblyamán
egy soľ Íbntos iľányzat . Ro$er's-féle kliensktizpontťr teľápią
a csďádteľápiás iľányzatolĺ, továbbá Én-eľ sító tľćningek és
meneđzserkĺipzók mÍnt pl. a Caľnegie kuľzus - ťe]lraszná}ta
és beépítette eszkÖztíiľába. Mindezeklról láthatÓ, h<lgy az
individuĺílpszĺ'cholÓgĺa sajátosan titvrizi af orvoŚi, d
pszicholőgiai, a pľévenciős és a pedagÓgiai szempontokat.



AlftRED|TÁtT KÉPzÉsEK

llz egyestil'et égisze ďatt, akkľeditĺí]t tanfolyamaidc
kcľetében ďąpdiplQmái''a (oľvosi, pszicholőgrrsi, peďagogusi'
szociĺíIpedagőgusi, stb) építve képezi.ink índivíĺluál-
pszicholőgíai szakembeľeket'akik az indivÍ'duĺilpszĺclrolőgia
nrőclszeľeít alaptevékenysé geiJ<hez kapcsolĺiclva alkalmaz-
hatják.
.' Modszeľspecifikuspszĺchoteľápiásképzésekl
I,eln6n és gyermelc-plszźchoter pźds képzéselĺ:

A.' .Psziehotel:apeuta szakuizsg d,h,oa žIt. tand,csadőź
s zinth e z s ziik s é g e s k&s z é s ek

B. Mőd,szerspecifźkus lcépzettségi, szinthez sziilłsé.ges
képzések

A képzések felépítáiĺs: dnĺ.sĺrzĺrelĺ so7ĺĺté|'Winu $a*#r (cB)'éDi ćs c$opoľtos lbrnrĺbm);
ĺ:Iĺt ietź fdzźs (el6adĺĺsok; szoInirráľĺtrmok vagy mdclvcľtnni gyakoľlat s s$szisztensĺ
6|ĺkoľ!Üt), ćŹt'éŕ'íŹid' (eáyénl vo6l csop.łtrbs 1bľmlílłm)
IröWtélményekl sfemindľiulni beszdlnoldt esĺz,ék urgy lbľđÍtdsok és escttänrrlm tlvok
v1łdése, vďĐrlirlt clméleti vizcĺJĹ

o Szociál.ĺs' ágazatban do|'gozők akkr:editá[t képzése
K{ivotelméhytkr EEy sznknsi pľoblé]t|u me!ĺďđ.Łsiíngk lľásbeli bemutot ss és
ildividttĺ}psziclolĺll.!ĺtí sfcnpÔrrt eIemżÚse, önľcllgktív śzempoĺtok ldénrolćse.. Akkreditá|'t Pedagőgus-továbbképzésĺ

tanfolyamokr:
A. Indiuźđu,ĺilp szicholő giai s zem,IćIetĹí b dt ołźtő p e d,ag őg źa

elméIete és gy akorlatą,
A']rdpzés felépĺtdĺe: eli5ĺdrĺsok, szenrĺn ri uill('Ł pedegdfĺái helyzJtgyelcoľlatok.
Kl'vot6lÍnéhyÔk| $żc)r Á'ľiruni 'beszfunol k. esszék vagy foľĺtíuĹ*|ĺ és prĺlĺgĺlgiai
heli'zc.*1. 

'.o''uu'ĺilpsziclrclőgirri 
ĺzetnpŕlutri elornzéso. vdarnitrt gsr a rĺl'dolgtlzaľ

ollrős"ítć6e:

B. Indźaźd'uá,Ip; szźckolĺjgiai szemLźletíÍ szuperuízźő
Kóvetglrnényék l]6/ s28kmili pľoblć'ma megoldásdnĺh írríľbelĹ bout(ĺ,rtĺisĺ é6
i nd ivid tťl| r'sziclroI gi aĺ N?ć[rpontr1 olemzćsą citircfle kĺlv szemponto|( ł-i clhc| ćtr.

{

tEtl(l roÉszsÉovÉpĺĺ pnoenauox

Az 1991 őta ujjáďakultäJt mťíkodó e51yesiiletrinlc
szakembeľeinek tevélĺenysőge és tapasztďatai is igazoltrilc
azt, hogy az en]berek egésusćgének- és életmi.nósőgőnek
eľósítésében nagy hangsulyt kelll kapnia az ônismeľetľe]'
ĺjlréľtékeléssel, <inkiÍ'ejezésse1, pľoblémakezeléssel
kapcsolatos készségek és lrépességek g;ĺakoľlatoľientalt,
ľeflektÍv szemlé}ctct segítťí fejlesztősĺluek, mol:t csák ezek
birtokában képes a személyiség az életfelaclĺ*okat
haľékonyan, magas színvonalor: teljesíteni. A, Íbjtesztds
soľán létrejĺivťí tĺiľsas kapcsolatrlĺ, kÖzosségek, rnťíhelyek
jel'entik a tár'sas tánraszt a stľesszel vďő negkĺizĺtési
képessé$ek eľós<jdésélrez. Kiernelten fontos azokrrď< az
embeľelĺnek és táľsaclĺ lĺri csopoľto}<nalĺ a le]kĺ
egészséggondozĺĺsą akik magmabb stľessz-teľlreldsnek
vannak kitéve hĺĺtľányos szocíálís, gazclasirgi Va$y
egészségiigyí ĺĺllapotui,ĺnal ťogva, hiszon ók elove tobb
stľesszt élhetnek áą niikozben kevesébb eľófoľľás állhaĽ a
renĺ1elkezéstikľe a s'Łľessz*b elyzetek kezel'éséľe.
A Magyar In'ĺlivicluĺ{lpszÍcholőgiai Egyesri,let
A]apszabrí]yában megfogďmĺr-zott cĺíIkitíízősek és
tevékeny,sé$ kiiľijk lefedÍk a Ielkĺ egészségvĺldelem'
teritleteit, így a megelózdsben ds .]ondozásban, tájékĺlztatĺl-,
ta4ĺíbsadőĹ és gy gyítői tcvékenységi forrnĺi]ĺbĺuľl
igyeksziink rnínd a'seakembeľeknok, mínđ a mentálhigíénés
segítséget igenybe vevó szeméIyelĺnelĺ tárnasat ny.ijtani.
Egy olyan szakmai programajántatot kínáIunh mely a
lel'ki egészség megórzését lehetóvé tevó kompetoncÍák
fejlesztését 'tartalmazza. A progľamak célja tehát, ą
stľesszel valÓ mogkiizdést biztosítő életstílus.jegyek
kialakításą fejlesztése.
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, A tłnfolgatnh besż(mźt,hlt k' d nídsnĺspącźfíku indiuiđ?uilpÍzźchowgíai tanliasą.ďÁ
kŕ4zésbľ, ,ilL @o|los ' .h.ąsł ,n1ruI ą ' NYILILJ BP R ílćąt ąkhÍedźt(itt
tNDIvIĐUALPszrciloI,oGIAI ALA},oEÁs(r ,,ui:ľonrro pĺpne đla"
s7l\Iš|r'!!r|Uiln,EN peđ4gögré.Šü{kłixg:!źra fctkésztrö uakírőnyti tlulihhkéDzési Śż(k
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