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Pár-és családterápia, konzultáció

A családterápia- konzultáció, a nyugati országokban, már több évtizedes múltra tekint vissza, ezzel 
szemben Magyarországon új típusú ellátásnak számít. 

Közös a probléma
Ahogyan  egy  szó  jelentése  is  megváltozik,  módosul,  vagy  értelmét  veszti,  ha  kiemeljük  a 
mondatból,  úgy az emberek problémáját  sem érthetjük meg legfontosabb környezetük a  családi 
rendszer mélyebb ismerete nélkül. Ebből a példából kiindulva a konzultációs üléseken az egyén 
problémáját a kapcsolatok összefüggésében vizsgáljuk. 
A terápiás  folyamat  központi  kérdése:  hogyan lehet  egy új,  a  család-  pár  számára  kielégítőbb, 
boldogabb egyensúlyi állapotot elérni. 
Az ülések célja minden esetben az, hogy segítséget adjunk a nehézségekkel küzdő személyeknek 
az aktuális probléma illetve tünet megszüntetéséhez, a testi-lelki zavarok kiküszöböléséhez, életük 
rendezéséhez.

Alapelveink:
A hozzánk forduló tisztelete
Szolidaritás
Titoktartás
Közös problémamegoldás
Rendszerszemlélet     

Rendszerszemlélet
A családkonzultáció során az egyéneket,  párokat, családokat és azok problémáit nem egymástól 
független egységként kezeljük, hanem egységes, egymásra ható rendszerként. 
A nehézségektől leginkább szenvedő egyént nem emeljük ki a környezetéből, hanem a párt, illetve a 
családot  rendszerként  szemlélve  magyarázatot  keresünk  az  adott  probléma  családon  belüli 
összefüggéseire. 

Felfedezett erőforrások
A  családokat,  párokat  minden  esetben  partnerként  bevonjuk  a  döntéshozatalba,  a  célok 
meghatározásába.  Törekszünk  arra,  hogy  a  jól  működő  folyamatokat  megerősítsük.  Segítünk 
felmérni  és  felhasználni  a  család-pár  saját  erőforrásait  és  tartalékait,  annak  érdekében,  hogy 
fokozódjon a család összetartása, önbizalma, egymásba vetett hite.    
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Konzultáció menete
A családokat, párokat egy terápiás helyiségben két konzulens fogadja. Az első találkozáson feltárjuk 
a problémát és úgynevezett szerződést kötünk, amelyben a konzultáció céljait, kereteit fogalmazzuk 
meg közösen.  
Egy ülés másfél órát vesz igénybe amibe 10 perc szünetet iktatunk. A találkozások alkalmával új 
lehetőségeket  keresünk  a  már  nem  működő  megoldások  helyett.  A családi  kapcsolatokban  a 
kommunikáció és az interakciók segítségével igyekszünk pozitív változást létrehozni. A konzultáció 
során továbbá,  sok színes feladatta igyekszünk felszabadítani a párok-családok saját erőforrásait és 
kreativitását.  Az  üléseken  alkalmazott  gyakorlatok  az  egész  családra  egyidejűleg  hatnak,  s  így 
képesek tartósan fennmaradó pozitív  változásokat elindítani. 

A találkozások két- háromhetenként követik egymást.  Két „ülés” között feladatokat is kapnak a 
családok (például családfa rajzolása, régi fényképek válogatása, meghatározott közös programok 
szervezése stb.),  amelyek összhangban vannak a  terápiás  célokkal,  s  támogatják a  konzultáció-
terápia sikerét. Körülbelül 8-10 alkalom szüksége, ahhoz, hogy a családtagok saját erőforrásaikra 
támaszkodva visszakapják közös életük harmonikus irányításának lehetőségét.  A konzultáció díja, 
alkalmanként 10.000 Ft.

Milyen helyzetekben lehet szükség a családterápiára?
Ha állandósulnak, elmérgesednek, parttalanná válnak az otthoni viták;
Ha párkapcsolatában tartósan boldogtalannak, magányosnak érzi magát;
Ha fél a családi kapcsolatok szétesése, elvesztése miatt;
Ha bármelyik fél életében megjelent a külső „harmadik”;
Ha úgy érzi, eredménytelen gyermeknevelési kérdésekben;
Ha valamelyik fontos családi kapcsolatban a felek képtelenek az együttműködésre;
Családon belüli bántalmazás kapcsán;
Feldolgozatlan veszteségek (válás, halál), gyász alkalmával;

Kik vehetik igénybe a pár-családkonzultációt? 
Megkülönböztetés nélkül minden pár és család aki önkéntesen változtatni szeretne helyzetén annak 
érdekében, hogy életét harmonikus, kiegyensúlyozott, örömteli kapcsolatban élhesse.  

Bejelentkezés előzetes telefonos egyeztetés után.
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Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek) Reicher Tamásné szül. Kiss Ildikó

E-mail(ek) csaladkonzultacio@googlegroups.hu
Állampolgárság Magyar
Születési dátum 1967.07.18.

Neme Nő
Telefonszám 06/20-663-92-97

Jelenlegi munkakör / foglalkozási 
terület

Irodavezető- Szociális munkás

Szakmai tapasztalat

Időtartam 2008-
Foglalkozás / beosztás Irodavezető, szociális munkás

Főbb tevékenységek és feladatkörök Kapcsolat felvétel látássérültekkel, látássérültek célcsoportjának felkutatása.
A szolgáltatások elérésének megkönnyítése.

A munkáltató neve és címe Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, 
1146 Budapest, Hermina u. 57.

Tevékenység típusa, ágazat Szociális munka

Időtartam 2007-2008
Foglalkozás / beosztás Szociális munkás

Főbb tevékenységek és feladatkörök Ifjúság védelem, fiatalkorúak családba juttatása
A munkáltató neve és címe TEGYESZ 1081 Budapest, Alföldi utca 1-3.

Tevékenység típusa, ágazat Ifjúsági tanácsadó

Tanulmányok

Időtartam 2008-2010
Végzettség / képesítés Családkonzulens – Családterapeuta

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés kommunikáció, családszociológia, pszichológia, pszichiátria, önismere t150 óra, 
rendszerszemlélet

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Országos / nemzetközi besorolás Másod diploma
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Időtartam 2005-2009
Végzettség / képesítés Általános Szociális munkás

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Szociológia, családszociológia, társadalomismeret, pszichológia, pszichiátria, szociális 
munka, szociálpolitika, készségfejlesztés, közösségfejlesztés, jog

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Országos / nemzetközi besorolás Főiskola
Időtartam 2005-2009

Időtartam 2009

Végzettség / képesítés 150 órás pszichodráma csoport önismeret
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

Magyar Pszichodráma Egyesület

Országos / nemzetközi besorolás Pozíció szám: 534

Időtartam 2006-2007
Végzettség / képesítés 120 órás Romológiai Továbbképzés   

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés  Romológia, Cigány néprajz, Kisebbségi jog, Roma integráció
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa
 CKÖ-Óbuda-Békásmegyer
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Országos / nemzetközi besorolás HEFOP 2.2.1.P 2004-10-0046/4

Egyéni készségek és kompetenciák

Anyanyelv(ek) Magyar
Társas készségek és kompetenciák Jó kommunikációs és szervező képesség, empatikus, nyitott személyiség. Jó 

konfliktuskezelés és probléma megoldó készség.

Szervezési készségek és 
kompetenciák

Megbízhatóság, pontos, precíz eredményes munkavégzés. Szervezés, csoportos kezde-
ményezések irányítása. 
Határozottság, jó döntéshozó készség.

Számítógép-felhasználói készségek és 
kompetenciák

Felhasználói szintű számítógép ismeret, speciális eszközök használatának ismerete.
Windows, Word, Internet.

Művészi készségek és kompetenciák Jó kézügyesség, kreativitás

Egyéb készségek és kompetenciák Tűrőképesség, az átlagnál magasabb türelem és empátia készség.
Pozitív gondolkodás.
Nyitott személyiség, jó kapcsolatteremtés.
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Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek) Péter Zsuzsanna

Telefonszám(ok) Mobil: 20 / 245-49-15
E-mail(ek) csaladkonzultacio@googlegroups.hu 

Állampolgárság Magyar

Születési dátum 1965. 07. 11
Szakmai tapasztalat

Időtartam 2007-2008 
Foglalkozás / beosztás Közösségi Koordinátor

Főbb tevékenységek és feladatkörök Pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó szociális munkás
A munkáltató neve és címe Humán Sztráda Nonprofit Kft. 

1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 4.
Tevékenység típusa, ágazat Közösségi ellátás

Időtartam 2008- folyamatban 
Foglalkozás / beosztás Szociális munkás

Főbb tevékenységek és feladatkörök Alkoholbeteg, hajléktalan férfiakat ellátó szociális munkás
A munkáltató neve és címe Hajléktalanokért Alapítvány, Pro Domo Rehabilitációs Szálló 

1106 Budapest, Gránátos u. 2. 
Tevékenység típusa, ágazat Szociális munka

Időtartam 2009- folyamatban 
Foglalkozás / beosztás Családgondozó

Főbb tevékenységek és feladatkörök Bántalmazott családok krízisellátása, családon belüli erőszak kezelése, szociális és 
mentálhigiénés gondozás, szociális ügyintézés.

A munkáltató neve és címe SOS Krízis Alapítvány
1047 Budapest, Perényi Zs. u. 39.

Tevékenység típusa, ágazat Szociális munka

Tanulmányok
Oktatást / képzést nyújtó intézmény 

neve és típusa
Wesley János Lelkészképző Főiskola, nappali tagozat

Időtartam 2003-2007
Végzettség / képesítés Általános Szociális Munkás

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Főiskolai Kar

Időtartam 2007- 2010 
Végzettség / képesítés Addiktológiai Konzultáns
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Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

Magyar Művészet- és Szocioterápis Közösségépítő Egyesület

Időtartam 2007-2010  
Végzettség / képesítés Szocioterapeuta, csoportvezető

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Időtartam 2008- 2010  
Végzettség / képesítés Családterapeuta/családkonzulens

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

Közép- magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal

Időtartam 2008. 
Végzettség / képesítés Hivatásos gondnok

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa

MEDIARE Kisebbségi Mediációs Intézet

Időtartam 2010 
Végzettség / képesítés Mediátor

Egyéni készségek és kompetenciák
Társas készségek és kompetenciák

Jó kommunikációs készség, magas szintű konfliktuskezelés. 
Számítógép-felhasználói készségek és 

kompetenciák
Számítógép és az Internet felhasználó szintű ismerete

Járművezetői engedély(ek) B kategóriás jogosítvány, személygépkocsi
Kiegészítő információk

Részvétel nyertes pályázatokon Gyermekek és fiatalok integrációs programja, TÁMOP 5.2.5
- Életvezetési tanácsadó, csoportvezető

Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása, TÁMOP 1.4.1.
- Szocioterapeuta csoportvezető

  Kiegészítő és visszailleszkedési elősegítő programok támogatása

   -     Szocioterapeuta csoportvezető

   Össszefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalannokért pályázatban,  
   visszailleszkedési és stresszmentesen  csoport
    -       Szocioterapeuta csoportvezető
 

Bizalommal várjuk jelentkezésüket megadott elérhetőségeink bármelyikén!
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