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A 2018—as évben folytattuk a kora’bbi években kialakltott teve’kenységeinket e's tova’bb sze’leSI'tettu”k
ezek ko"rét, elsésorban képze’sek szervezése, tudoma’nyos elo"ada’sok, valamint egy egész estés
dokumentumfilm magyarorsza’gi adapta’cio’ja terén.

Csala’dok pszichés ta'mogata'sa

Csala'dok egyre szélesebb ko"re't e'rju"k el. Stabilan mu”ko“dik a menta’lhigiénés teve’kenységu‘nk, egyre
to"bb va'rando's e's kisgyermekes csala’d keres fel minket pszichés ta’mogata’s érdeke’ben. Ezt egye'ni e's
csoportos forma’ban is biztositjuk sza’mukra. Online felu'leten is no"tt az ele’re’seink sza’ma. Elso"sorban
a honlapon, Facebook oldalunkon e's Facebook élo" ada’sokon keresztu‘l van leheto”ségu"nk a legfrissebb
szakmai ismeretek a'tada'sa'ra ko"zérthet6 forma'ban. Ku"|o"no"sen figyelu‘nk arra, hogy olyan javaslatokat
e's tuda’st nyu’jtsunk a't, amely segitségével fejlesztheto" az életmino"ség e's cso"kkentheto" a mindennapi
e’let stressz szintje e's feszu"ltsége.

A 2018-as évben 19 pszichotera’pia’s csoportot tartottunk Budapesten e’s vide'ken (Debrecenben e's
Szegeden). Ezek ko"zo"tt voltak o"nismereti csoportok, amelyek a megku“zde’s képességének javita'sa’t, az
o"ne'rte’ke|és no"ve|ését e's pozitl'v e’letszemle’letre valo' hangolo’da’st célozza’k meg. A stresszkezelést e's
relaxa’cio’t tanito‘ csoportok a mai felgyorsult e'letritmus egyik legégeto”bb proble'ma’ja’t, a kro’nikus
stresszre e's az a'llando' feszu"ltség teli a'llapotokra nyu'jtanak megolda’st azzal, hogy a résztvevo"knek
megtani'tja'k a feszu"ltség cso"kkentésének mo’dja't, a stressz hatékony kezele’sét e's a nyugalmi a'llapotra
valo' a'thangolo’da’st. A perinata’lis (szu"le's ko"ru"li) csoportjainkban a résztvevb’k olyan készse’geket
fejlesztenek ki magukban, amelyek segl'tenek felkészu‘lni a szu"|ésre e's a szu"|6vé va’la’sra, valamint
a'tadjuk azokat az ismereteket, amelyek ne'lku"lo"zhetetlenek ahhoz, hogy a csala’dda’ va'la's érzékeny
ido”szaka'ban a kihi'va'sokra megtala’lja’k az elo”revivo" e's konstruktiv megolda’sokat.

Képze’sek akkredita’la’sa, szerveze'se, konferencia elo"ada'sok

A ve'do”no"k e’s szu"le'szno"k sza’ma’ra akkredita’lt o"t ke’pze’su"nk tova’bbra is ele’rheto”. A 2018-as évben
tova’bbi két képzés akkredita’cio’s folyamata't inditottuk el sza’mukra. A célcsoportot ebben az évben
kiterjesztettu"k, pedago’gusok sza’ma’ra is kidolgoztunk egy képzést, amelynek akkredita’cio’ja’t is
megszereztu"k.

Fontos sza'munkra, hogy Magyarorsza'gra hozzuk azt a tuda’st, amely ku"lfo"ldo"n ma'r elérheto”, de
haza’nkban me'g nem ismert., eze'rt 2018. szeptember 28-30-a’n egy nemzetko"zi képzést szervezet‘t az
alapitva'ny. A képzés vezeto”je Matthew Appleton pszichoterapeuta volt, aki Bristolban (UK) dolgozik,
e's szerte a vila'gon tart ke’pzéseket. A képzés helyszine egy jo’ szinvonalu’ rendelo" nagy terme volt, az
Attila u’ton. 30 re'sztvevo" volt a tanfolyamon, a kijelo"|t maxima’lis létsza’m. Saja’t kolléga’inkon ki'vu"l
ismerés szakembereket hi'vtunk meg, majd a maradék ne'ha’ny helyre a honlapon e's 3 FB oldalon
lehetett jelentkezni. A képzés téma’ja: BBL azaz Baby Body Language, Baba test-nyelv. A képzés magas
szinvonalu’ volt, sikeres, sok pozitiv visszajelze’st kaptunk.

Az alapltva’ny szakemberek sza’mos konferencia'n tartottak elo”ada’st. A fontosabbak ko"zu"| ne'ha'nyat
megemlitenénk: a Magyar Pre- e’s Perinata’lis Pszicholo’giai e's Orvostudoma’nyi Ta’rsasa’g
kongresszusa’n (3 elo"ada'ssal voltunk jelen), az E’brede’sek Alapitva’ny, XXl. Ko"zo"sségi Pszichia’triai,
Addiktolo’giai e's Menta’lhigiénés konferencia'ja'n, a Pszichotera’pia lap konferencia'ja'n, a Nemzeti
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Ko"zszolgélati Egyetemen, az Arto’ Védo~ Ta'rsadalom konferencia’ja'n, a Magyar Szu"lészn6k
Egyesu"letének konferencia’ja’n és a Lelki Egészségve’do” Alapitva'ny konferencia’ja’n.

Az egyetemi ke’pze’sekben is re’szt veszu"nk. Az ELTE perinata’lis szaktana’csado’ képzése’n o'raadéként,
valamint a képzés re'sztvevo'inek mi biztositjuk az egyik saja’t élményu" gyakorlata’t, a Szu"|etés-
u'jja'szu"|etés csoporton belu"l. Az ELTE pszicholo’gusképzésében a Perinata’lis tudoma’ny és a
Transzperszona’iis pszichoterépia c. féléves tanta’rgyakat két munkata'rsunk, Orosz Katalin e’s S. Nagy
Zita tartotta. A SOTE orvostan képzése’ben a Pszichoszomatika tanta’rgy o'raado'ja volt Orosz Katalin.

A Perinatus Alapitva’ny imma’r évek o'ra gyakornoki leeto”séget nyu’jt az ELTE Tanécsado’
szakpszicholo’gus képzés résztvevo”inek. 2018-ban négy hallgato’ to"lto"tte na'lunk az 50 o’ra’s
gyakorlata't.

lsmeretterjesztés, elo"ada'sok

Alapi'tva'nyunk egyik fo" célja a tudoma’nyosan megalapozott ismeretek a’tada’sa a csala’doknak, hogy
hatékonyabban kezelje’k a csala’di helyzetekkel egyu"tt ja’ro’ feladatokat, kihiva'sokat, valamint képesek
legyenek megteremteni egy kiegyensu’lyozottabb és boldogabb csala’di légko"rt. Ezt a
tevékenységu"nket sza'mos csatorna’n keresztu"l végezzu"k: elo”ada’sokat e’s Facebook e'lo" video'kat
tartunk, baba-mama klubokat la'togatunk, programokat szervezu"nk. A sza'mok nyelve'n e2 3
ko"vetkezo"t jelenti: 34 elo"ada’s (ezek ko“zu"| legala’bb 20 nagysza’mu’ ko"zo"nséget eléro”, példa’ul
szinha’ztermekben tartott elo"ada's volt), 3 Facebook élo~ video', 4 baba-mama klubon valo’ re'szvétel.

2018-ban is, mint minden évben megtartottuk a Szu“letés Hete rendezvényu“nket, mely egy egész
napos, elo"ada'sokat és mu”hely foglalkoza’sokat is maga’ban foglalo' programsorozat volt.

In Utero c. film magyarorsza’gi adapta’cio’ja

Nagy munka gyu"mo"lcse érett be 2018-ra: befejeztu"k az egész estés amerikai dokumentumfilm, 32 In

magzatot e'rt ingerek egy életre szo'lo' hata'sa. Hosszasan ta’rgyaltunk a film fogalmazo’ival a
forgalmaza’si jogokro’l, leforditottuk és elkészitettu"k a film magyar felirata’t e’s vetite'seket szerveztu"nk.
Egy mozis veti’tés (kb. 100 fo~ re’szvételével) e's tova’bbi 4 kisebb ko"rben szervezett vetitést
bonyolitottunk le (Gyo"mro"n, Budapesten, Telkiben és .Ia'szberényben).

Szakembereink tova'bbképzése

Az alapitva’ny fontos szakmai célja, hogy a na'lunk dolgozo’ szakemberek ismerjék a legfrissebb
szakmai ismereteket, kutata‘si és pszichotera’pia’s tuda'st. Eze'rt tova’bbra is megtartjuk az évi négy
alkalommal szewezo’do" un. belso” ke'pzést, melynek re’sze a friss szakirodalom tanulma’nyoza’sa és
annak integra’la’sa a szakmai munka’ba.

425%



A szupervizio' e's az intervizio', azaz egyma’s szakmai ta’mogata‘sa a munka’nk alapja't jelenti, ezért heti
szinten tartunk ilyen jellegu" szakmai o"sszejo"veteleket az alapitva'nyna’l dolgozo’ szakemberek
sza’ma’ra.

A munkata’rsak nagy része ku"|so" képzéseken is részt vesz, az alapitva'ny - anyagi keretéhez me’rten -
ta’mogatja a konferencia’kon valo' re’szvételt a regisztra’cio’s dij a’tva’llala'sa’val.

Média megjelenések

2018-ban is sza'mos cikk e’s interju’ jelent meg az online és a nyomtatott sajto’ban egyara’nt, valamint
ra’dio’- és TV-interju’kat is adtunk.

Ezek ko"zu“| a legfontosabbak:

o HVG Pszicholo’gia’ban o"t I'ra'sjeient meg transzgenera’cio’s hata’sok, pa’rkapcsolat, siker,
boldogsa’g és szu"|és-szu"letés téma’ban

o Kismama Magazinban egy interju’ jelent meg va'rando’ssa'g te’ma’ban
o Kossuth Ra'dio' Vendég a ha’zna’l c. mu"sora'ban to"bb mu”sorhoz is ke'rtek to"lu"nk szakérto”i

ve'leményt, egy teljes mu"sor szo’lt a Perinatus eddigi munka’ja’ro’l e’s egy mu”sort szenteltek 32
In Utero c. filmnek

Ma's szakmai szervezetekkei valo’ egyu"ttmu”ko”de’s

Folytato’dtak az egyu"ttmu"ko"de’sek a ma'r kora’bban kialakult kapcsolatok mentén a szakmai

partnereinkkel (pl. Magyar Ve’do”no”k Egyesu"lete, Béke’s Du'lako"r, MPPPOT, ELTE perinata’lis
szaktana’cs'ado’ képze’s, SOTE szoptata’si tana’csado’ képzés). A 2018-as évben u’j szervezetekkel is
kialaku’tottunk szakmai egyu"ttmu”ko"déseket. Ilyen a bristoli székhelyu” Conscious Embodiment
Training, az E'let Ma's Képp Alapl’tva'ny (Szeged), Lelki Ko"|do"kzsino'r Egyesu"let (Ja’szbere’ny), Pandora
Egyesu"let (Budapest), E’letkezdet (Sio’fok), Nyitott Akade’mia (Budapest), Szu"|o”k Akadémia’ja (Telki). Az

u'j szakmai szervezetekkel a teve’kenységeink ko"|cso"no"s megismere’se’n tu’l megkeressu"k azokat a
kapcsolo’da’si pontokat, amelyeken keresztu"! szakmai egyu"ttmu"ko"déseket valo'sithatunk meg. Ezek
jelenthetnek eio"ada’sra valo' meghiva'sokat, szupervizio't e's ko"zo"s programszervezéseket is.
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