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Marosvásárhely, 2014. március 21

 
 
Szeretettel várjuk/várunk a 

22-én Marosvásárhelyen kerül megrendezésre a Segít
Caritas együttműködésével! 

Meghívottaink közül néhányan: 
(Románia), drd. Dorit Hadar 
Piroska  (Magyarország), Kozma
(Magyarország), dr. Péley Bernadette
János  (Románia). 

A téma, amelyet együtt szeretnénk kör
segítői gyakorlatok szemszögébő

 
Jelentkezési határid ő: 
- műhelyvezetőknek és posztert bemutatóknak
- szervezeteknek: 2014. 
- résztvevőknek kedvezményesen: 201
 
Helyszín: Marosvásárhely, 

 
A Segítők VIII. Konferenciájának el

abban, hogy segítő szakemberként megtaláljuk a helyünket abban a világban, melyet 
egyaránt jellemez a “mítosztalanítás”, a korszer
levő rítusokhoz, eredeti értékekhez való visszatérés igénye. Környezetünkben jelen van 
úgy a hagyomány gondolata, mint a fejl
megjelenik a segítő munkánkban, személyes életünkben is.

Várjuk hazai és külföldi segít
konferenciára műhelymunkával és poszterrel lehet jelentke
műhelyeket és posztereket fogadunk el. A kivonatokat elektronikus formában 
elküldeni 2014. január 31
poszter@segito.org . A konferencia id
szervezetek szintén 2014. janu
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Felhívás és jelentkezési űrlap minden érdekl ő
 
 

Segítők VIII. Konferenciája
Rítusok és mítoszok a segítésben

 
Marosvásárhely, 2014. március 21–22. 

 
 

Kedves Kollégák , Barátaink ! 

Szeretettel várjuk/várunk a Segítők VIII. Konferenciájára,  mely 2014. március 21
én Marosvásárhelyen kerül megrendezésre a Segítők Baráti Köre és a Gyulafehérvári 

Meghívottaink közül néhányan: dr. Berszán Lídia (Románia), 
drd. Dorit Hadar (Izrael), dr. Hézser Gábor (Németország), 

Kozma -Vízkeleti Dániel (Magyarország), dr.
dr. Péley Bernadette  (Magyarország), dr.  Varró Éva 

A téma, amelyet együtt szeretnénk körüljárni a különböző humán tudományok és a 
i gyakorlatok szemszögéből: Rítusok és mítoszok a segítésben.

:  
őknek és posztert bemutatóknak: 2014. január 31.

2014. január 31. 
knek kedvezményesen: 2014. február 28. 

Marosvásárhely, Deus Providebit Tanulmányi Ház 

k VIII. Konferenciájának előadásai, műhelymunkái támpontot nyújthatnak 
szakemberként megtaláljuk a helyünket abban a világban, melyet 

egyaránt jellemez a “mítosztalanítás”, a korszerűsítés és a letisztult formákhoz, elt
 rítusokhoz, eredeti értékekhez való visszatérés igénye. Környezetünkben jelen van 

y gondolata, mint a fejlődés eszméje és ez a kettő
 munkánkban, személyes életünkben is. 

Várjuk hazai és külföldi segítő szakemberek és érdeklődő
helymunkával és poszterrel lehet jelentkezni. Csak témához ill

helyeket és posztereket fogadunk el. A kivonatokat elektronikus formában 
elküldeni 2014. január 31-ig a következő email címekre: muhely@segito.org

A konferencia időtartama alatt magukat bemutatni vá
szintén 2014. január 31-ig jelentkezhetnek a szervezet@segito.org

   

rlap minden érdekl ődőnek!  

I. Konferenciája  
Rítusok és mítoszok a segítésben  

mely 2014. március 21– 
k Baráti Köre és a Gyulafehérvári 

(Románia), dr. Balássy Enik ő 
(Németország), dr. Komlósi 

dr.  Mizerák Katalin  
Varró Éva (Románia), dr. Vik 

ő humán tudományok és a 
Rítusok és mítoszok a segítésben.  

2014. január 31. 

helymunkái támpontot nyújthatnak 
szakemberként megtaláljuk a helyünket abban a világban, melyet 

sítés és a letisztult formákhoz, eltűnőben 
 rítusokhoz, eredeti értékekhez való visszatérés igénye. Környezetünkben jelen van 

dés eszméje és ez a kettősség óhatatlanul 

ődők jelentkezését. A 
zni. Csak témához illő 

helyeket és posztereket fogadunk el. A kivonatokat elektronikus formában lehet 
muhely@segito.org ; 

tartama alatt magukat bemutatni vágyó 
szervezet@segito.org  címen. 
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Ajánlott témakörök: 
• Korunk társas viszonyokat 
• A jelenkori társadalom ritualizációs törekvései;
• Rítusok és mítoszok a szocializációs és reszocializációs folyamatban;
• Családi mítoszok, narratívumok szerepe a segít

elköteleződésben; 
• Beavatási rítusok a segít
• Az egyes segítő szakmák mítoszai, azok szerepformáló ereje; 
• Rituálék, szertartások el
• A terápiás mítoszok szerepe a gyógyításban;
• Rituálék szerepe a függ
• Rituálé mint segédeszköz, rituálé mint akadály a segítésben;
• Rituálék mint kényszercselekvések a segít
• Rítusok és mítoszok a segít
• A rituálék szerepe a segít
• Rítusok mint vallásos vagy mágikus cselekvések a segít

és munkájában;  
• A segítő hitének, spirituális meggy

formáknak való jelentéstulajdonítás el
 
 
Az együtt töltött két teljes nap el
•    betekintést nyerünk elismert szakemberek tapasztalataiba
•    beszélgetünk, vitázunk, tapasztalatokat osztunk meg egymással
• szélesebb körű rálátást nyerhetünk munkánkra, életünkre, gazdagodik 

önismeretünk 
A kerekasztal-beszélgetéseken a segít

gondolataikat, tapasztalataikat.
A konferencia poszterszekcióval naprakész kutatásokról, szakmai tapasztalatokról 

ad tájékoztatást. 
A konferencia idejére szükség esetén 

 
A konferencián való részvételre kreditpontokat igénylünk a pszichológusok 

számára a COPSI-tól (Romániai Pszichológusok Kollégiuma), pedagógusok számára 
pedig igazolást a Tanügyiek Ház
személyek igényelhetnek, akik a konferencia teljes programján részt vesznek, minden 
kreditpontot érő oklevél kiállítási díja 20 RON, a tanfelügyel
Továbbá a kreditpontokat csak személyesen helyben lehet igény
konferencia második napján. Azon személyek, akik nem vesznek részt a konferencia 
mindkét napján, nem igényelhetnek kreditpontokat.
 
 
 
Részvételi díjak:  

- február 28-ig:  120 RON
- február 28 . után és a helyszínen: 150 RON
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Korunk társas viszonyokat szabályozó mítoszai; 
A jelenkori társadalom ritualizációs törekvései; 
Rítusok és mítoszok a szocializációs és reszocializációs folyamatban;
Családi mítoszok, narratívumok szerepe a segítő

Beavatási rítusok a segítő szakmában – a „segítővé avatás” gyakorlata
ő szakmák mítoszai, azok szerepformáló ereje; 

Rituálék, szertartások előfordulása az egyes segítő szakmák gyakorlatában;
A terápiás mítoszok szerepe a gyógyításban; 
Rituálék szerepe a függőségek kialakulásában és gyógyításában;
Rituálé mint segédeszköz, rituálé mint akadály a segítésben;
Rituálék mint kényszercselekvések a segítő munkában; 
Rítusok és mítoszok a segítő identitás kialakulásában és fenntartásában;
A rituálék szerepe a segítő mentálhigiénés egészségének megő
Rítusok mint vallásos vagy mágikus cselekvések a segítő szakember életében 

 hitének, spirituális meggyőződésének szerepe a hagyományos rituális 
formáknak való jelentéstulajdonítás elősegítésében. 

öltött két teljes nap előadásai, műhelymunkái során: 
•    betekintést nyerünk elismert szakemberek tapasztalataiba 
•    beszélgetünk, vitázunk, tapasztalatokat osztunk meg egymással

ű rálátást nyerhetünk munkánkra, életünkre, gazdagodik 

beszélgetéseken a segítő szakma jeles képvisel
gondolataikat, tapasztalataikat. 

A konferencia poszterszekcióval naprakész kutatásokról, szakmai tapasztalatokról 

A konferencia idejére szükség esetén gyerekfelügyeletet biztosítunk!

A konferencián való részvételre kreditpontokat igénylünk a pszichológusok 
tól (Romániai Pszichológusok Kollégiuma), pedagógusok számára 

ügyiek Házától (Casa Corpului Didactic). Kreditpontokat csak azon 
személyek igényelhetnek, akik a konferencia teljes programján részt vesznek, minden 

 oklevél kiállítási díja 20 RON, a tanfelügyelőségi igazolásé 10 RON. 
Továbbá a kreditpontokat csak személyesen helyben lehet igényelni, valamint fizetni is a 
konferencia második napján. Azon személyek, akik nem vesznek részt a konferencia 
mindkét napján, nem igényelhetnek kreditpontokat. 

120 RON (8000 Ft) 
. után és a helyszínen: 150 RON  (10000 Ft) 

   

Rítusok és mítoszok a szocializációs és reszocializációs folyamatban; 
Családi mítoszok, narratívumok szerepe a segítő pálya melletti 

vé avatás” gyakorlata 
 szakmák mítoszai, azok szerepformáló ereje;  

 szakmák gyakorlatában; 

ban és gyógyításában; 
Rituálé mint segédeszköz, rituálé mint akadály a segítésben; 

 identitás kialakulásában és fenntartásában; 
zségének megőrzésében; 

ő szakember életében 

désének szerepe a hagyományos rituális 

 

•    beszélgetünk, vitázunk, tapasztalatokat osztunk meg egymással 
 rálátást nyerhetünk munkánkra, életünkre, gazdagodik 

 szakma jeles képviselői osztják meg 

A konferencia poszterszekcióval naprakész kutatásokról, szakmai tapasztalatokról 

gyerekfelügyeletet biztosítunk! 

A konferencián való részvételre kreditpontokat igénylünk a pszichológusok 
tól (Romániai Pszichológusok Kollégiuma), pedagógusok számára 

Kreditpontokat csak azon 
személyek igényelhetnek, akik a konferencia teljes programján részt vesznek, minden 

őségi igazolásé 10 RON. 
elni, valamint fizetni is a 

konferencia második napján. Azon személyek, akik nem vesznek részt a konferencia 



Szervezők:    
 

 

 
A részvételi díj tartalmazza 

a konferencia mappáját, a péntek esti kulturális programra való belép
vacsorát. 

 
A Segítők Baráti Köre egyesületi tagjai

kedvezményben  részesülnek, amennyiben kifizették az éves tagdíjat (30 RON)!
A konferencián előadást, m

részvételi díj befizetése alól, a 
fizetniük a kedvezményes részvételi díjat

 
A részvételi díjat személyesen 

következő számlaszámon lehet befizetni: 
 
Asocia ţia „Pro HelPers”
Banca Transilvania Tîrgu Mure
Cont IBAN RON: RO52 
(az átutalási bizonyítványt kérjük a konferenciára elhozni) 
 
Az étkezés és szállás  
 
A konferencián bemutatásra kerül a Segít

Kovács Réka Rozália és Tatai Csilla szerkesztésében 
megvásárolható lesz a konferencia ideje alatt
 

Szeretettel várunk minden segít
pedagógust, gyógypedagógust, egészségügyi alkalmazot
konferenciánk alkalom arra, hogy szakmai tájékozottságban gazdagodjunk, saját lelki
egészségvédelmünkben stratégiákat keressünk, barátságokat kössünk és ápoljunk.
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tartalmazza a konferencia teljes szakmai programján való részvételt
a konferencia mappáját, a péntek esti kulturális programra való belép

k Baráti Köre egyesületi tagjai  minden összegb
részesülnek, amennyiben kifizették az éves tagdíjat (30 RON)!

őadást, m űhelymunkát bemutató kollégáink
részvételi díj befizetése alól, a posztert és szervezeteket  bemutató kollégáknak ki kell 

részvételi díjat. 

személyesen a Segítők Baráti Köre tagjainál vagy 
 számlaszámon lehet befizetni:  

ia „Pro HelPers”  
Banca Transilvania Tîrgu Mureş, Agenţia Dâmbu Pietros 

RO52 BTRL 0270 1205 A514 55xx  
(az átutalási bizonyítványt kérjük a konferenciára elhozni)  

 önköltséges.  

A konferencián bemutatásra kerül a Segítők IV. Konferenciájának tanulmánykötete 
Kovács Réka Rozália és Tatai Csilla szerkesztésében Hálók a segítésben
megvásárolható lesz a konferencia ideje alatt és előre igényelhető a jelentkezési lapon

Szeretettel várunk minden segítő szakembert – pszichológust, szociális munkást,
pedagógust, gyógypedagógust, egészségügyi alkalmazottat, lelkipásztort stb. 
onferenciánk alkalom arra, hogy szakmai tájékozottságban gazdagodjunk, saját lelki

édelmünkben stratégiákat keressünk, barátságokat kössünk és ápoljunk.

 

   

a konferencia teljes szakmai programján való részvételt, 
a konferencia mappáját, a péntek esti kulturális programra való belépőt és a közös 

minden összegből 20 RON 
részesülnek, amennyiben kifizették az éves tagdíjat (30 RON)! 

helymunkát bemutató kollégáink  mentesülnek a 
bemutató kollégáknak ki kell 

k Baráti Köre tagjainál vagy utalással  a 

k IV. Konferenciájának tanulmánykötete 
Hálók a segítésben  címmel, amely 

ő a jelentkezési lapon.  

pszichológust, szociális munkást, 
tat, lelkipásztort stb. 

onferenciánk alkalom arra, hogy szakmai tájékozottságban gazdagodjunk, saját lelki 
édelmünkben stratégiákat keressünk, barátságokat kössünk és ápoljunk. 
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A jelentkező neve (tudományos fokozattal):
 
Képzettsége: 
 
Munkahelye (a helység megjelölésével): 

Postai címe: 

Telefon/Mobil: 

E-mail: 

 
Egyesületi tagja a Segít ők Baráti Körének? 

• Igen 
• Nem, de legkésőbb a konferenciáig tagja akarok lenni
• Nincsen szándékomban

 
Szeretne tagja lenni a Segít ő

• Már tagja vagyok 
• Igen 
• Nem 

 
Kreditpontot igényelek a COPSI
Igazolást igényelek a Tanügy

 
Igénylem a Segítők IV. Konferenciájának tanulmánykötetét
amelynek ára 30 RON (átvehet
regisztrációnál) 

 
A konferencia ideje alatt gyerekfelügyeletet igényelek

 
A konferenciára jelentkezem
 

• résztvevő 
• műhelyvezető 
• posztert mutatok be

 
Résztvev őként a részvételi díj befizetésével, valamint a csatolt 
lehet jelentkezni a következő e
 
A jelentkezőkkel Halász Júlia
 
Kedvezményes jelentkezési határid
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Jelentkezési űrlap 

 neve (tudományos fokozattal): 

Munkahelye (a helység megjelölésével):  

ők Baráti Körének?  

őbb a konferenciáig tagja akarok lenni 
Nincsen szándékomban 

Szeretne tagja lenni a Segít ők Baráti Köre levelez őlistájának? 

COPSI-tól (20 RON) 
ügy iek Házától  (10 RON) 

k IV. Konferenciájának tanulmánykötetét , 
0 RON (átvehető a konferencia ideje alatt a 

A konferencia ideje alatt gyerekfelügyeletet igényelek 

konferenciára jelentkezem , mint: 

posztert mutatok be 

a részvételi díj befizetésével, valamint a csatolt űrlap visszaküldésével 
ő e-mail címen: resztvevo@segito.org .  

Halász Júlia  tartja a kapcsolatot a 0040-747/688.207

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2014. február 28. 

   

igen/nem 
igen/nem 

igen/nem 

igen/nem 

űrlap visszaküldésével 

207-es telefonszámon.  
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Amennyiben műhelymunkával vagy poszter bemutatásával 
az alábbiakat (határidő január 31.
 
A műhely  és/vagy poszter  teljes 
 
 

 
A műhely  és/vagy poszter maximum 15 soros
(folyamatosan írva, 12-es betű
 
 
 
 
 
 

 
A műhelymunkát  tartó személy(ek) 
programfüzetbe (folyamatosan írva, 15 sor, 
betűtípus, egyes szám harmadik személyben fogalmazva).
 
 
 
 
 
 

 
Műhelyvezet ők:  
A műhelyvezetők bérmentve vehetnek részt a konferencia teljes szakmai programján. 
műhelyben maximum két vezető
 
Poszterek:  
A posztert bemutató résztvevő
címre juttassák el.  
 
A műhelyvezetőkkel és posztereket bemutatókkal 
kapcsolatot. A posztert bemutató résztvev
 
Amennyiben ön szervezet et képvisel és azt szórólapok, plakátok, esetleg stand 
segítségével be szeretné mutatni a konferencia ideje alatt, kérjük
szervezet@segito.org  címen
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helymunkával vagy poszter bemutatásával jelentkezik, kérjük
január 31.): 

teljes címe:   

maximum 15 soros kivonata , ami bekerül a programfüzetbe
es betűméret, Times New Roman betűtípus): 

tartó személy(ek) rövid bemutatkozása , ami bekerül a 
(folyamatosan írva, 15 sor, 12-es betűméret, Times New Roman 

típus, egyes szám harmadik személyben fogalmazva). 

k bérmentve vehetnek részt a konferencia teljes szakmai programján. 
helyben maximum két vezető megengedett.  

A posztert bemutató résztvevők a kitöltött jelentkezési lapot  a poszter@segito.org

kkel és posztereket bemutatókkal Gyergely Annamária
A posztert bemutató résztvevőknek részvételi díjat kell fizetniük!

et képvisel és azt szórólapok, plakátok, esetleg stand 
segítségével be szeretné mutatni a konferencia ideje alatt, kérjük,

címen (határidő: 2014. január 31.).  

   

jelentkezik, kérjük, töltse ki 

, ami bekerül a programfüzetbe 

, ami bekerül a 
méret, Times New Roman 

k bérmentve vehetnek részt a konferencia teljes szakmai programján. Egy 

poszter@segito.org  

Gyergely Annamária  tartja a 
knek részvételi díjat kell fizetniük! 

et képvisel és azt szórólapok, plakátok, esetleg stand 
, jelentkezzen be a 



Szervezők:    
 

 

Kérjük mutassa be a szervezetet 
(folyamatosan írva, 12-es betű
következő adatokat:  
 
Szervezet neve: 
Kapcsolattartó személy neve és 
Szervezet elérhetőségei (cím, telefon, e
 
 
 
 
 
 
 

 

A szervezetekkel Belényesi Gabriella

 

A fenti adatok egy része bekerül a 
fokozottan figyelni! 

Marosvásárhely, 2014. január 12.
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szervezetet maximum 15 sorban (ez bekerül a programfüzetbe
es betűméret, Times New Roman betűtípus) és adja meg a 

attartó személy neve és tisztsége: 
ségei (cím, telefon, e-mail, honlap): 

Belényesi Gabriella  tartja a kapcsolatot.  

A fenti adatok egy része bekerül a programfüzetbe , helyességükre szíveskedjen 

Találkozunk 

A Segítők VIII. Konferenciájának szervez

. január 12. 

   

bekerül a programfüzetbe) 
űtípus) és adja meg a 

, helyességükre szíveskedjen 

Találkozunk márciusban! 

. Konferenciájának szervezői 


