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Meghívó  

 
Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő munkatársait az Egészségporta Egyesület, a 

Budapesti Javítóintézet és a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon 

szervezésében, a 
 

Kötődéseink és kötéseink – a nehéz helyzetek mentalizálása 
 

címmel megrendezésre kerülő szakmai workshopra. 

 

Időpont: 2018. május 09-én 13 óra  

 

Helyszín: EMMI Budapesti Javítóintézet, Díszterem (1032 Bp., Szőlő u. 60.) 

 

Program: 

13.00 Megnyitó – Juhász Péter igazgató 

13.05 A Budapesti Javítintézet fiataljainak előadása (felkészítő tanár: Agócs Attiláné) 

13.30 A mentalizáció, mint alternatíva a személyiségzavarral küzdő fiatalok nevelésében 

15.00 Kávészünet, a fiatalok munkáiból rendezett kiállítás megtekintése  

15.30 Intézménylátogatás (fakultatív program) 

 

A rendezvény a KAB-ME-17-KMR-C-25841 számú "Életkrízisből kovácsolt esély" 

projekt része, célja a jó gyakorlatok szakmaközi megismertetése. 

 

Vendégelőadónk Kárpáti Tamás klinikai szakpszichológus, a Pécsi Addiktológiai és 

Mentalizációs Ambulancia szakmai vezetője, akinek nagy gyakorlati tapasztalata van 

személyiségzavaros drogfüggők rehabilitációjában. 
 

"A mentalizálás mindannyiunk közös képessége. Ennek köszönhetően tudunk eligazodni a társas 

világban, együttműködni másokkal és biztonságos kötődési kapcsolatokat kialakítani. Habár általános 
emberi képesség, mégis vannak eltérések abban, mennyire tudjuk alkalmazni kapcsolati helyzetekben. 

Egyesek mentalizálása gyakrabban omlik össze és nehezebben stabilizálódik. Ennek következménye 

számos súlyos tünetben jelentkezhet: önsértés, elmagányosodás, droghasználat, krónikus üresség 

érzése, állandósuló szorongások, agresszivitás vagy öngyilkosság. 
A mentalizáció alapú terápiát (MBT) kifejezetten súlyos személyiségzavarral (borderline, 

antiszociális) élő felnőttek és serdülők segítésére dolgozták ki, akik a fenti tünetek nagy részét gyakran 

megélik. A terápia fókuszában a mentalizálási képességének fejlesztése áll a segítői kapcsolat által. 
Az MBT módszertanát, gyakorló szociális munkások, pedagógusok, pszichológusok és 

pszichiáterek is elsajátíthatják és alkalmazhatják saját rendszerükbe illesztve.   

A workshop keretén belül az MBT főbb szemléleti és gyakorlati elemeivel szeretném 

megismertetni a résztvevőket." (Kárpáti Tamás) 

 

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát 

2018. május 5. napjáig jelezze a titkarsag@bpjavito.hu email címen vagy Gálicz Vivien 

titkárságvezetőnek az (1)-388-6540 telefonszámon. 

A résztvevőket kérjük, hogy a belépéshez hozzák magukkal személyi igazolványukat. 
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