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A Félúton Alapítvány szolgáltatásainak legújabb pillérét a szociális továbbképzés jelen-
ti: kurzusainkkal a szociális szférában dolgozó szakembereket szeretnénk abban támo-

gatni, hogy minél több hatékony eszköz álljon rendelkezésükre klienseik segítésére mind 
egyéni, mind csoportos helyzetekben. A tapasztalatok azt mutatják, ezekre a gyakorlatias, 

praktikus módszerekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó nyitott gondolkodásra, szemlélet-
váltásra egyre nagyobb az  igény, alkalmazásukkal jelentős változásokat lehet elérni a  kü-
lönböző célcsoportokkal való munka során.  Az új technikák, megközelítések megismerése, 

integrálása elősegíti azt is, hogy a szakmai identitás egy magasabb szinten épüljön újjá.

  Megoldásközpontú
       szociális tanácsadás

Rövid összefoglaló
A szociális területen dolgozó szakemberek, segítők jellemzően arra kérik klienseiket, hogy a konzultáció 
során minél részletesebben számoljanak be a problémáról, amivel küzdenek, hogy elég információ álljon 
rendelkezésükre a helyzet pontos értékeléséhez. A végeredmény az, hogy a kliens és a segítő kapcsolata 
probléma-fókuszúvá válik.

A segítő hivatás fő küldetése az, 
hogy a  kliensek képessé váljanak arra, 
hogy termékeny, kielégítő életet éljenek. 
E küldetés sikerességét mindig csök-
kenti, ha a  hangsúly a  szakértői megol-
dásokon van. Amikor a  segítő a  kliens 
patológiájára, probléma-kategóriájára 
koncentrál, azzal azt üzeni neki, hogy 
diszfunkcionálisan működik, egyben 
a körülmények áldozata. 

A megoldásközpontú tanácsadás 
képzésen a  következő alaptézi-

sek mentén gondoljuk újra 
a segítői kapcsolatot:

1.  Akármilyen módon 
küzdelmes is a  kli-

ens élete, minden-
kinek megvannak 
az  erőforrásai 
életminősége 
javítására. 

A  segítőknek tisztelniük kell ezeket 
az  erőforrásokat, és azt a  módot, 
ahogyan a  kliensek alkalmazzák 
őket. 

2.  A kliens motivációját fokozza, ha kö-
vetkezetesen az  általa használt erő-
forrásokon van a hangsúly.

3.  Az erőforrások feltárása együttmű-
ködést követel meg a kliens és segí-
tője között: nem a szakértőé az utol-
só szó abban, hogy a  kliens mit 
gondol maga számára a legjobbnak.

4.  A kliens kompetenciáira való kon-
centrálás megóvja a  segítőt attól, 
hogy megítélje (sokszor tévesen) 
a kliens nehézségeit, ehelyett annak 
meglátására készteti, hogyan kezeli, 
éli túl a  legkilátástalanabb helyzete-
ket is.

5. Minden környezet – még a  legzor-
dabb is - tartogat lehetőségeket.
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Ezek az elvek egyértelműen ellenté-
tesek minden eddig tanult segítői mód-
szerrel, mely a  problémamegoldást 
helyezte fókuszba. A  módszer abban 
támogatja a  szakembereket, hogy a kli-
ensekkel összefogva, mintegy moderá-
torként, indikátorként tudják segíteni és 
támogatni őket abbak, hogy feltárják 
problémáik kezeléséhez rendelkezésre 
álló személyes erőforrásaikat. 

Összefoglalva: a  fókusz a  problé-
mákról átkerül a kliens saját erőforrásaira. 
Azzal foglalkozunk, amit ő saját erejéből 
képes megtenni, nem azzal, hogy mi 
lehet problémájának az oka, gyökere, és 
még milyen más problémák társulnak 
ezek mellé. Segítőként arra vállalkozunk, 
hogy megvilágítsuk, felfedezzük és 
építsük ennek ígéretét.

Ez a  folyamat maga a  megoldás-
építés módszere, aminek lényege, hogy 
a  szakember a  kliens referenciakereté-
ben maradva támogatja őt a  változás-
ban. A képzés során a megoldás-fókuszú 
ülések részletes menetét, módszerét sa-
játítják el a hallgatók. 

 • GÁBOR: „Mióta elvégeztem a képzést és 
használom a  módszert, magabiztosabb-
nak érzem magam szakmailag, nem ijedek 
meg, amikor a  konzultáció során nagyon 
kilátástalannak érzi helyzetét a kliens, mert 

tudom, hogyan mozdíthatom el ebből 
a helyzetből - és ez eddig mindig sikerült.”

 • ATTILA: „Tapasztalati segítőként nekem 
nagyon szimpatikus ez a  módszer, mert 
lényegre törő, és nagyon jól hozzá lehet 
illeszteni a 12 lépéses programokhoz, ami 
nekem szakmailag nagyon fontos. Ezért 
szeretem a megoldásközpontú módszert!”

A képzést elsősorban azoknak ajánl-
juk, akik
1. halmozottan problémás, kilátásta-

lan helyzetben lévő kliensekkel,
2. párkapcsolati problémákkal küzdők-

kel,
3. serdülőkkel, fiatalokkal,
4.  szenvedélybetegekkel dolgoznak, 

és hatékonyabban szeretnék őket 
segíteni, támogatni.

A szerezhető 
továbbképzé-
si pontérték: 
40
A program idő-
tartama: 40 óra
A program indítá-
sának tervezett hely-
színe: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 
35 000 Ft.
A program engedélyszáma: 
T-05-123/2016

Jelentkezés módja: 
Postai úton a mellékelt jelentkezési lap 
elküldésével a Félúton Alapítvány címé-
re: 1171 Budapest, Péceli út 119., 
Emailben az adatok feltüntetésével: 
halfway@feluton.hu

Jelentkezés a képzésre
Név:

Foglalkozás:

Végzettség:

Munkahely:

Email:
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   Agressziókezelő
               trénerképzés

A német Tesya indulat- és agresz-
sziókezelési módszer honosítása egy 
hatékony, gyakorlatias módszertant 
kínál a  segítő szakmában dolgozóknak. 
A  módszer valójában a  viselkedés, kog-
nitív-, és megoldásközpontú terápi-
ás megközelítéseket vegyíti cso-
portos munkában. A képzést 
elvégzők egyrészt képessé 
válnak saját indulataik 
kezelésére, másrészt 
Tesya agressziókezelő 
trénerré képződnek ki.

Napjainkban mind 
a gyerekek, mind a fel-
nőttek körében jelen-
tős problémát jelent 
az  agresszió- és indulat-
kezelés. A  szakemberek, 
pedagógusok (ahogy a  szü-
lők is) sokszor tehetetlennek, 
eszköztelennek érzik magukat a fia-

talokkal való munka során, 
elsősorban az  isko-

lai bántalmazás 
es etéb en . 

Éppen ezért van nagy jelentősége, 
hogy a Tesya – ami egy olyan hatékony 
és strukturált módszer, melyet sok or-
szágban már döntéshozói szinteken is 

kötelezővé tettek – immár hazánkban 
is elérhető. Németország és Szlovénia 
törvénybe iktatta, hogy az  agresszív 
bűncselekmények bizonyos eseteiben 
a tréning elvégzése kiválthatja a szabad-
ságvesztést.

A képzés megoldást kínál a szakem-
bereknek arra, hogy az iskolai bántalma-
zások elkövetőivel csoportos munkában 
együtt dolgozva kezelhetővé tegyék 
agressziójukat, indulatukat.  
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Jelentkezés a képzésre
Név:

Foglalkozás:

Végzettség:

Munkahely:

Email:
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A képzés témái:
1.  az agresszió és erőszak 

meghatározása
2. az agresszió megnyilvánulási 

formái
3. bullying, iskolai agresszió
4. 10 ülés részletes menete

 • SÁRA: „Szenvedélybeteg fiatalokkal fog-
lalkozom, és az  új pszichoaktív szerek 
megjelenésével egyre több az  ag-
resszív kliensünk. A  Tesya cso-
portos módszert mindenkivel 
megcsináljuk, nagyon sokat 
segít a függőség-kezelés mellett. 
Hálás vagyok a képzésnek.”

 • JUDIT: „Középiskolai tanárként 
sajnos nagyon gyakran találkozom 
az  iskolai bántalmazás valamilyen 
formájával. A  képzés sokat segített 
abban, hogy a  mi iskolánkban is legyen 
Agressziókezelési terv, és olyan csoport, 
ahová a gyereket küldhetjük. Ez mindenki 
számára megnyugtató. Köszönöm a  sok 
tudást, amit a képzésen kaptam!”

A szerezhető továbbképzési pontérték: 
40
A program időtartama: 44 óra
A program indításának tervezett helyszí-
ne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 
38000 Ft
A program engedélyszáma: 
T-05-124/2016

Jelentkezés módja: 
Postai úton a  mellékelt jelentkezési lap 
elküldésével a Félúton Alapítvány címé-
re: 1171 Budapest, Péceli út 119., 
Emailben az adatok feltüntetésével: 
halfway@feluton.hu
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A képzés témái:
1.  A terápiás csoport-

dinamika elmélete
2.  A csoport-fejlődés lélektana
3.  A csoportszerepek elmélete

4.  Az önsegítő csoportok elmélete
5.  Kommunikációs kompetencia 

fejlesztése 
6.  Kettős diagnózis kezelése 

a csoporton elméletben 
és gyakorlatban. 

Terápiás csoportvezető
            képzés

Rövid összefoglaló
A csoportmunka a szociális munka egyik alapvető módszere, mely során hasonló érdekű és/vagy közös 
problémákkal küzdő személyek rendszeresen összegyűlnek kis létszámban, hogy a szociális munkás által 

vezetett folyamat közös céljaik megvalósításában, problémáik megoldásában segítse őket. 

A terápiás csoportmunka egy speci-
ális módszer, amely a csoportvezetőtől 
egyfajta kettős szerepet vár el. Egyrészt 
tudnia kell külső szemlélőnek maradnia, 
aki vezetőként irányít, facilitál, másrészt 
a  hatékonyabb segítés érdekében ké-
pesnek kell lennie az  önsegítő csopor-
tokból hozott saját élményű, tudatos 
megosztásra is. 

Ez sok szakmai identitás-prob-
lémát, dilemmát hoz felszínre. 
A  képzés felkészíti a  résztve-
vőket arra, hogy ezekkel a ne-
hézségekkel szembenézzenek 
és képessé váljanak kezelni 
azokat mind elméletben, mind 
gyakorlatban, vagyis alkalmassá 

váljanak terápiás és 
egyéb csoportok 

vezetésére. 

A terápiás csoportok működteté-
se a  közösségi szociális munka alapja, 
amely a mai pszichiátriai ellátás, szenve-
délybeteg ellátás, gyerekvédelem, vala-
mint hajléktalan ellátás elengedhetetlen 
eleme. 

A képzést elsősorban azoknak ajánl-
juk, akik:
1. nyitottak a  csoportmunkára és sze-

retnének csoportokat indítani
2. nyitottak a sajátélményre és új mód-

szerek elsajátítására
3. szenvedélybetegekkel, fiatalokkal, 

családokkal dolgoznak
4. tapasztalati szakemberek
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Jelentkezés a képzésre
Név:

Foglalkozás:

Végzettség:

Munkahely:

Email:

Telefon: T
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 • ZSÓFIA: „Nagyon féltem, ho-
gyan fogom tudni meghúzni 
a határt a saját privát énem és 
a  szakmai énem között, ezért 
erős ellállás volt bennem. 
Most így utólag nem is értem, 
mitől tartottam valójában. 
Terápiás csoportjaim a  képzé-
sek óta szakmailag és embe-
rileg is gyökeresen mások lettek, 
mint előtte. Látom a haladást a kli-
enseimnél, amitől szakmailag is sok-
kal hitelesebbnek érzem magam. Köszö-
nöm a képzésnek, hogy ezt a nyitottságot 
megtapasztalhattam, elérhettem!”

 • EMESE: „Pszichológusként egy teljesen 
másfajta csoportvezetési attitűddel ren-
delkeztem. A  terápiás csoportvezetői kép-
zés azonban segített kilépni saját kom-
fortzónámból, aminek következtében új 
határokat tapasztaltam meg úgy, hogy 
közben biztonságban tudom érezni ma-
gam, pedig ezt korábban nem gondol-
tam volna. Látom azt is, hogyan hat ez 
szenvedélybeteg klienseimre.”

A szerezhető továbbképzési pontérték: 
45
A program időtartama: 60 óra
A program indításának tervezett hely-
színe: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 
50 000 Ft

Jelentkezés módja: 
Postai úton a mellékelt jelentkezési lap 
elküldésével a Félúton Alapítvány címé-
re: 1171 Budapest, Péceli út 119., 
Emailben az adatok feltüntetésével: 
halfway@feluton.hu
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Félúton Alapítvány

INTÉZMÉNYEK ELÉRHETŐSÉGEI:

Félút Centrum
1172 Budapest, Liget sor 26.
+36 1 258 6878 (bővebb információ  
és időpont egyeztetés)
addiktologia@feluton.hu  
facebook.com/felutcentrum.
szenvedelybetegekellatasa
 
Your Self Centrum
1171 Budapest, Péceli út 119.
+36 1 253 8166 (bővebb információ  
és időpont egyeztetés)
pszichiatria@feluton.hu
 
Orczy Klub,  
Szenvedélybetegek  
nappali klubja
1089 Budapest, Orczy út 27.
+36 1 785 7616
orczyklub@gmail.com
facebook.com/feluton.hu

Terápium®
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