MEGHÍVÓ

KEDVES EGYESÜLETI TÁRSAINK!

Tisztelettel hívunk meg Benneteket az egyesület elnöksége nevében, a
2011. évi tisztújító közgyőlésünkre és arra a szakmai mőhelyre, melyen az
individuálpszichológiai
szemlélető
lelki
egészségvédı
program1
bemutatására és értékelésére nyílik lehetıség.
Kérünk és bíztatunk Benneteket a részvételre, hogy az eddigi sikeres szakmai
munkát ötleteitekkel, javaslataitokkal, aktív közremőködésetekkel folytatni,
gazdagítani tudjuk és az oly sokunk számára életszemléletté vált
individuálpszichológiai elveket mások számára is megmutathassuk.

PROGRAM

Idıpont: 2011. május 28. 15.00 óra
Helyszín: Bajza Utcai Általános Iskola (1062 Budapest Bajza u. 68.)
Amennyiben a KÖZGYŐLÉS határozatképtelen, úgy az ülést 2011.
május 28-án 15.15 – kor azonos napirenddel és helyszínen
megismételjük!
A TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŐLÉS NAPIRENDI PONTJAI:
•
•
•

Elnök, Tanulmányi bizottság, Pénztáros és Felügyelı bizottság elnökének a
2010. évi munkáról szóló beszámolója és annak elfogadása.
Közhasznúsági jelentés ismertetése és annak elfogadása.
Tisztújítás: Az Elnökség és a Felügyelı Bizottság megválasztása.
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A program a TÁMOP 6.1.2/AKMR/09/1 „Egészségre nevelı és szemléletformáló
életmódprogramok” pályázat keretében elnyert hozzájárulással hajtható végre. A projekt az
Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kb. 16.30 - 18.00: SZAKMAI MŐHELY
•

„Növekvı eséllyel az életfeladatok megoldásához!” — az
individuálpszichológiai szemlélető lelki egészségvédı program
bemutatása, értékelése.
 Önismeret-fejlesztı és közösségépítı gyermekcsoport – vezetık: dr. Kárpáti
Gyöngyvér, Boldvai Ferenc
 Serdülıkori próbatétel – serdülık önismeret-fejlesztı csoportja – vezetık:
Pinterics János, Istvánffy Gabi
 Önismeret fejlesztı, életstílus korrekciót elısegítı tréning felnıtteknek –
vezetık: dr. Kárpáti Gyöngyvér, dr. Jelinek Katalin
 Szülı-gyermek játékcsoport - vezetık: dr. Kárpáti Gyöngyvér, dr. Bódi Ildikó
 Szülık iskolája - - vezetık: Szélesné dr. Ferencz Edit, Simon Leila
 Nevelés-lélektani továbbképzés – programfelelıs: Szélesné dr. Ferencz Edit
 Konfliktus- és agresszió-kezelési tréning – vezetık: Pinterics János, Kovács
Alexandra, Felházi Anett
 Szupervízió – vezetık: Benczéné Tímár, Szentmiklósi-Hanély Judit

EGYEBEK: Az idei év – eddigi - szakmai hírei, programjai
a.) A MIPE aktuális képzési programjai honlapunkon olvasható: www.mipe.hu
b.) 2011-ben a XVI. Vándorgyőlésnek Salgótarján fog otthont adni
c.) A Nemzetközi Individuálpszichológiai Kongresszusnak idén Bécs a helyszíne
abból az alkalomból, hogy 100 éves az Individuálpszichológia.
A kongresszus címe: „Szeparáció, Trauma, Fejlıdés”
A kongresszus idıpontja: 2011. július 14-17.
A kongresszusra jelentkezni lehet: congress2011@oevip.at
www.ip.-congress.com
d.) Pszinapszison való részvétel
PÉNZÜGYEK
- Éves tagdíj
Emlékeztetı: Amennyiben tagdíj tartozásod van, kérjük, rendezd le a közgyőlés
idıpontjáig. Segítséget ehhez Szabó Margit pénztárostól kérhetsz: 30/356-87-26
vagy szabo.margit4@upcmail.hu
Az idei tagdíj összege: 5.000,- Ft, kivéve a nyugdíjasokat és tanulókat, kiknek csak
1.000,- Ft. A levél mellékleteként bekészítettünk egy csekket, de átutalással is ki
lehet egyenlíteni: OTP 11708001 – 20550909 számlaszámra. (Ha lehet: 2011. május
20-ig.)
- SZJA 1%
Az idén is örömmel fogadjuk a Szja 1%-os felajánlásokat. Kérjük, ha még nem vagy
elkötelezve más szervezet felé, támogasd a MIPE-t, s esetleg ajánld másoknak is
egyesületünket. Adószámunk: 18186646 – 1 – 42 (Mellékeltem egy kitöltött papírt,
melyet borítékba kell tenni, megcímkézni, stb)
Ezúton kívánunk jó egészséget, s a közös munkához sok erıt!

A további sikeres együttmőködés reményében üdvözlettel:
Szélesné dr. Ferencz Edit
MIPE elnöke
e-mail: sz.ferencz.edit@gmail.com

Pinterics János
MIPE titkára
pinterics.janos@freemail.hu

