Gyakorlati képzésvezető családterapeuták





Lehetőség élő család- vagy párterápia megfigyelésére
Esetkonzultáció, egyéni vagy csoportos formában
Lehetőség koterápiás esetvezetésre

Kiknek ajánlott?




Ajánlott azoknak az MCSE képzési rendszerében képződő hallgatóknak, akik elvégezték az
elméleti és módszertani képzést, vagy eleget tettek a képzési rendben előírt összes
feltételnek, de még nem vizsgáztak le, azaz nem használhatják a családterapeuta, illetve
családi tanácsadó címet, és csak rendszeres szupervízió/esetkonzultáció mellett végezhetnek
család-, párterápiát, illetve tanácsadást. Ezen esetekben az MCSE Tanulmányi Bizottsága
elfogadja a gyakorlati képzésvezető családterapeutával történő esetmegbeszélést, de ez nem
számítható be a képzési rendünkben előírt 2x50, illetve 2x80 óra, szupervízióba, amelyet
kizárólag MCSE kiképző család-pszichoterapeuta vezethet. A MCSE vizsgára megírt esetnél a
TB elfogadja a tereptanárral átbeszélt eseteket is.
Azoknak is ajánlott, akik az MCSE képzési rendszerében már elvégezték az elméleti és
módszertani képzést, de nem tudják elkezdeni a képzés szupervíziós fázisát, mivel nincs
lehetőségük saját családdal, párral dolgozni. A gyakorlati képzésvezető családterapeutáknál
koterápiában vezetett esetekkel elkezdhető a szupervíziós fázis.

A gyakorlati képzésvezető családterapeuták listáját az MCSE Tanulmányi Bizottsága, a beérkezett
pályázatok elbírálását követően folyamatosan bővíti!

A gyakorlati képzésvezető családterapeuták bemutatkozása
Arany Zoltán (Szeged)
A Dr. Farkasinszky Terézi Ifjúsági Drogcentrum több mint 25 éve foglalkozik a
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémák átfogó ellátásával. Munkánkban nemcsak
szerhasználati probléma, hanem minden más viselkedési addikció is megjelenik.
Egyéni, pár - család, csoport, illetve közösségi formában is látunk el klienseket. A rendszerszemléletű
megközelítés és a családterápiás ellátás intézmény működését alapvetően meghatározza. Itt működik
2011-óta a Szegedi Addiktológiai Családterápiás Műhely.
Intézményünk az ELTE, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem különböző karai
számára évek óta gyakorlati intézményként is működik.
Intézményünknél lehetőség van családterápiás ülés megfigyelésére és esetmegbeszélő csoportban
való részvételre is.
Gyakorlati képzésvezető: Arany Zoltán gyakorlati képzést vezető családterapeuta, addiktológiai
konzultáns, szakvizsgázott szociális munkás
Cím: 6726 Szeged, Fésű u. 4.
Telefon: +36-30-701-8063
E-mail: drogcentrum@egyszocint.ritek.hu
Honlap: www.drogcentrum.hu

Dr. Berényi Rita (Debrecen)
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete közel 25 éve működik Debrecenben. Mentálhigiénés részlegünkben
egyéni-, pár- és családterápiát, ill. konzultációt végzünk. Ezek a szolgáltatások ingyenesen és anonim
módon vehető igénybe, ezért is küldenek hozzánk szívesen családokat a környékbeli szociális
intézményekből is.
A Debreceni Egyetem, ill. annak nyíregyházi és hajdúböszörményi részlegeiben folyó szociálismunkás,
szociálpolitikus és szociálpedagógus képzésében tanuló hallgatóknak biztosítunk gyakorlati
tapasztalatszerző lehetőséget.
Mostantól várjuk a családterápiás képzésben lévő kollégákat is a családokkal folyó munka
megfigyelésére és esetmegbeszélésre.
Gyakorlati képzésvezető: Dr. Berényi Rita orvos, szupervízor, gyakorlati képzésvezető
családterapeuta
Cím: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 36.
Telefon: +36-20-318-8071
E-mail: ritaberenyi57@gmail.com

Besenyei György (Budapest)
A HNJ Alapítvány Sorsfordító Programja hajléktalan, deprivált személyek szociális és mentális
támogatását végzi, ennek része a pár- és családterápia, amely az újpesti Képzési és Rehabilitációs
Központunkban, illetve lipótvárosi rendelőnkben folyik. Évek óta jól összeszokott szakmai teamünk
munkája, 6-8 családterapeuta részvételével történik. Ezen túl, még segítséget nyújtunk más,
rászoruló pároknak is, akik intimitási zavarai és/vagy szexuális problémái miatt fordulnak hozzánk,
illetve klasszikus családterápiát folytatunk kliensekkel. Lehetőséget nyújtunk a terápiás folyamat
megfigyelésére, az esetek megbeszélésére - kiscsoportban és szakmai teamhez csatlakozva -, illetve megfelelő feltételek esetén- koterapeutaként gyakorlati tapasztalatszerzést is biztosítunk.
Képzést folytató, alapvizsgával rendelkező kollégák jelentkezhetnek:
Gyakorlati képzésvezető: Besenyei György intézményvezető, gyakorlati képzésvezető
családterapeuta
Telefon: +36-30-545-2317
E-mail: besenyeigy@gmail.com

Frankó András (Budapest)
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatánál a különböző általános
problémákkal jelentkező családok és párok terápiáján túl a szenvedélybeteg problémával közvetlenül
érintett családok, segítését, támogatását, terápiáját alapfeladatunknak tartjuk.
A szenvedélybetegséget tüneti tényezőként kezeljük, mely az egész család diszfunkcionális
működését mutatja. „Minden a családban kezdődik a szenvedélybetegség és a gyógyulás is.”
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológus hallgatói és a Wesley János Főiskolán tanuló
családkonzultáns képzésben részt vevő hallgatók számára több éve nyújtunk családterápiás
megfigyelési lehetőséget.
Szolgáltunknál folyamatosan biztosítunk lehetőséget családterápiás ülések megfigyelésére. Szívesen
fogadjuk az MCSE képzésében lévő hallgatókat családterápiás esetmegbeszélő csoportmunkára is.
Gyakorlati képzésvezető: Frankó András pedagógus, mentálhigiénés szakember, szupervízor,
gyakorlati képzésvezető családterapeuta
Cím: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 19.
Telefon: +36-1-201-1045
E-mail: franko.andras@maltai.hu
Honlap: www.kimondhato.hu

Geist Klára (Budapest)
Magánrendelésemen - a Belvárosban és Szigetszentmiklóson – pár- és családterápiával foglalkozom.
Szívesen fogadom a képzésben lévő családterapeuta jelölteket, megfigyelőként vagy koterapeutaként
a magánpraxis sajátosságait figyelembe véve, esetszámtól és tematikától függően, korlátozott
létszámban. Gyakorlatvezetési tapasztalattal rendelkezem, az ELTE PPK tanácsadó szakpszichológus
szakképzésében részt vevő hallgatók tanítása kapcsán.
Gyakorlati képzésvezető: Geist Klára tanácsadó szakpszichológus, szexuálterapeuta, gyakorlati
képzésvezető családterapeuta
Telefon: +36-30-374-7495
E-mail: geistk@freemail.hu
Honlap: www.terapia-parkapcsolat.hu

Mészáros Krisztina (Budapest)
Az Ágacska Alapítvány termékenységi problémával küzdő párokkal, örökbe fogadni szándékozók
felkészítésével és örökbefogadó családok pszichés támogatásával foglalkozik. Tevékenységünkben
fontos szerepet játszik a családterápiás módszer.
Az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológus hallgatói számára évek óta gyakorlati
képző helyként működünk.
Alapítványunknál lehetőség van családterápiás ülés megfigyelésére és esetmegbeszélő csoportban
való részvételre is.
Gyakorlati képzésvezetők:
Mészáros Krisztina - klinikai szakpszichológus, pszichodráma vezető, gyakorlati képzésvezető
családterapeuta
Rózsahegyi Nóra - pszichopedagógus, pszichodráma asszisztens, gyakorlati képzésvezető
családterapeuta
Cím: 1116 Budapest, Csurgói út 22-32. D2 épület II./19.
Telefon: +36-30-20-213-9464
E-mail: kriszta@agacska.hu
Honlap: www.felnottpszichologus.hu

Rózsahegyi Nóra (Budapest)
Az Ágacska Alapítvány termékenységi problémával küzdő párokkal, örökbe fogadni szándékozók
felkészítésével és örökbefogadó családok pszichés támogatásával foglalkozik. Tevékenységünkben
fontos szerepet játszik a családterápiás módszer.
Az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológus hallgatói számára évek óta gyakorlati
képző helyként működünk.
Alapítványunknál lehetőség van családterápiás ülés megfigyelésére és esetmegbeszélő csoportban
való részvételre is.
Gyakorlati képzésvezetők:
Mészáros Krisztina - klinikai szakpszichológus, pszichodráma vezető, gyakorlati képzésvezető
családterapeuta
Rózsahegyi Nóra - pszichopedagógus, pszichodráma asszisztens, gyakorlati képzésvezető
családterapeuta
Cím: 1116 Budapest, Csurgói út 22-32. D2 épület II./19.
Telefon: +36-30-20-213-9464
E-mail: kriszta@agacska.hu
Honlap: www.agacska.hu

