„hogy van jól”
A Thalassa Ház hagyományos tavaszi konferenciája 2011. június 3-án

Téma: a családban biztonságos határokat és támogatást nem lelı, önmaga és környezete
számára egyre megoldhatatlanabbnak tőnı serdülık számára hol, s hogy van jól a segítség?
Programtervezet:
8.00 - 8.50 Regisztráció
9.00 - 9.15 Megnyitó
9.15 - 10.30 Stuart Hannah: Turbulent transitions: Managing more than just a bad dose
of adolescence in a mixed group living environment – Zajos átmenet: “Súlyos serdülıkór”
kezelése vegyes életkori környezetben – elıadás (tolmácsolást biztosítunk)
10.30 - 10.45 Kávészünet
10.45 - 12.00 Kerényi Mária: Rugalmas határok: a Zöld Kakas Líceum és a Thalassa Ház
modell értékő együttmőködése - elıadás
12.00 - 13.00 Ebédszünet
13.00 - 14.30 Mőhelybeszélgetések kisebb csoportokban vendégeink és a meghívott elıadók
részvételével
14.30 - 15.00 Kávészünet
15.00 - 16.00 Záró nagycsoport
A program zárásaként 18 órától Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf ad koncertet!

Helyszín: Thalassa Ház, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 27.

A szünetekben szendviccsel, kávéval és üdítıvel várjuk vendégeinket. A konferencia
utóakkreditált. Kérjük, részvételi szándékát 2011. június 1-ig jelezze az info@thalassahaz.hu email címen a honlapunkról letölthetı jelentkezési lap visszaküldésével. Részvételi díj (a
helyszínen fizetendı): 3.000 Ft.
▼
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Elıadás-absztraktok
Turbulent transitions: Managing more than just a bad dose of adolescence in a
mixed group living environment - Stuart Hannah
This paper will explore adolescent development in the context of a mixed group living
environment like Thalassa Haz. By naming factors that promote growth and development both
internally and externally in adolescence. I will explore how these phenomena might manifest
themselves in this setting. In particular I will discuss group and gang states of mind and the
particular and unique challenges presented to staff teams working with this group of young
people.
Fordítás:

Zajos átmenet: “Súlyos serdülıkór” kezelése vegyes életkori környezetben
Az elıadás a serdülık fejlıdését vizsgálja egy olyan „vegyes” élettérben, mint a Thalassa Ház,
olyan tényezıkre rámutatva, amelyek a serdülıkorban a belsı és külsı növekedést és
fejlıdést elısegítik. Megvizsgálom, hogy ezek a jelenségek hogyan mutatkozhatnak meg
ebben a környezetben. Külön tárgyalom a csoport és a „banda” tudatállapotokat, továbbá a
különleges és egyedi kihívásokat, amelyekkel a fiatalokkal dolgozó szakembereknek szembe
kell nézniük.

Rugalmas határok – Kerényi Mária
A Zöld kakas Líceum és a Thalassa ház modell értékő együttmőködése
A Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola diákjainak mindegyike „zőrös fiatal”. Ezt
a szakkifejezést mi kreáltuk és használjuk diákjainkra, akiknek mindegyike már több sikertelen
kör után talált ránk. Mindegyikükrıl ki lehet állítani különbözı diagnózist a diszfunkcióktól
kezdve a szociális problémákon keresztül a körülírható mentális zavarokig – attól függ, melyik
szakma nézıpontjából tekintünk rá.
Mi törekvésünk szerint nem a problémás rész megoldásával, hanem a teljes személyiséggel
dolgozunk. Célunk, hogy igazi kapcsolatot kiépítve diákjainkkal a személyes figyelem támogató
közegében és a közösség megtartó erejében bízva támogassuk ıket abban, hogy a bennük
rejlı pozitív lehetıségeket kibontakoztassák.
Együttmőködésünk a Thalassa házzal is ennek jegyében zajlik. Nem esetekrıl – fiatalokról
beszélünk és nem egyszerően terápiát vagy az iskolai elımenetel tervét dolgozzuk ki
együttesen, hanem legjobb tudásunk szerint együtt igyekszünk megtalálni a fiatalnak leginkább
megfelelı
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