„Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók!"
- érték és közösség –
A Thalassa Ház hagyományos tavaszi konferenciája 2013. június 7-én
Program

A konferenciát a Thalassa Ház tíz éves fennállása alkalmából rendezzük.
8.15 - 9.00

Regisztráció

9.00 - 9.15

A konferenciát megnyitja dr. Zalka Zsolt, a Thalassa Ház igazgatója

9.15 - 10.20

Thinking and dwelling: community as speech - John Gale, pszichoterapeuta, a brit
CHT terápiás közösség igazgatója, a júniusban Budapesten ülésezı INDTC elnöke (szinkrontolmácsolással) elıadás és diszkusszió

10.20 – 10.35

Kávészünet

10.35 - 11.40

A terápiás rezsimek étosza - dr. Szınyi Gábor (fıszerkesztı, Pszichoterápia folyóirat,
Associate director (research), Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern
Europe)- elıadás és diszkusszió

11.40 - 12.30

Ebédszünet - büféasztalos állófogadás, kiállítás a közösségi tagok alkotásaiból,
filmvetítés

12.30 – 13.35

Szösszenetek a jó emberrıl és a legjobb gyakorlatról –prof. dr. Horányi Özséb (a
nyelvtudományok kandidátusa, egyetemi tanár)- elıadás és diszkusszió

13.35-13.45

Technikai szünet
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13.45 – 15.00

Workshopok (három helyszínen, kisebb csoportokban)
- Egy gondolat legitimációja. A terápiás közösség szervezeti és szakmapolitikai
kérdései – dr. Zalka Zsolt
- Egy terápiás közösség mőködtetésének tapasztalatai- Valkó Lili pszichológus, dr.
Németh György pszichiáter, Baráth Gabriella fınıvér
- Mozgásban a lélek – mozgás-táncterápiás csoport, vezeti: Almási Krisztina és Végh
Virág (kényelmes ruha ajánlott)

15.00 - 15.15

Kávészünet

15.15 - 16.15

Záró diszkusszió

Az elıadások alatt angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk!
A konferencián lehetıség lesz megismerkedni az International Network of Democratic Therapeutic
Communities (INDTC) tanácsadó testületének jelenlévı tagjaival.
▼
A konferencia helyszíne: Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet, 1223
Budapest, Jókai Mór u. 27. Budatétény
Megközelíthetı: pl. vonattal a Déli pu.-tól Nagytétény-Camponáig, 33, 33E busszal a Móricz Zs. körtértıl
Jókai Mór utcáig, vagy 233E busszal az Urániától, 150-es busszal az Allee Bevásárló központtól; stb.
▼
A konferencia elı-akkreditációja egészségügyi szakdolgozók számára folyamatban van.
Pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok számára a konferencia utóakkreditált lesz. (A CME pontok
jóváírásához a jelentkezési lapon szükséges a mőködési engedély szám, ill. orvosi pecsétszám
megadása.)
Kérjük, részvételi szándékát a honlapunk „Hírek” rovatában a konferenciáról szóló információnál letölthetı,
kitöltött jelentkezési lappal jelezze, melyet az info@thalassahaz.hu e-mail címre, vagy a 06-1-226-4452-es
fax számra lehet visszaküldeni.
Részvételi díj:
- május 31-ig megküldött, elızetes jelentkezés esetén és szintén május 31-ig megtörténı banki
átutalással befizetve: bruttó 5.000,- Ft
- a konferencia napján, helyszínen fizetendı részvételi díj: bruttó 6.000 Ft
A részvételi díj tartalmazza a frissítıket, az ebédet és az akkreditációs díjat.
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Az átutalásokat a következı címre kérjük:
Kedvezményezett: Segély Helyett Esély Alapítvány,
Kedvezményezett címe: 1223 Budapest, Jókai Mór utca 21-23.
Bank neve: CIB Bank Zrt, Bank címe: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.
Bankszámla szám: 10700024-24306506-51100005
A megjegyzés rovatva kérjük feltüntetni: Résztvevı neve és „Tavaszi konferencia”
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