
  
  
 

 
 

 
 

Mental Health Matters 

Through Restorative Art 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 
[Project number: 2019-1-UK01-KA204-062004] 

 

  

Megjelentek képzési programjaink!                                                                                                                                            

A helyreállító igazságszolgáltatás jótékonyan hathat a mentálhigiénés betegekre, 

megszakítva a hagyományos aszimmetrikus kapcsolatot a terapeuták és a beteg 

között, miközben megkönnyíti a mentális betegek állapotjavulását és társadalmi 

rehabilitációját. A terápiás művészet és a helyreállító igazságszolgáltatás 

ötvözésének lehetőségei és előnyei még mindig nem épültek be az oktatási 

anyagba és programokba, így a felnőtt oktatásban résztvevők és a szakemberek 

között sokan nem ismerik. Erre reflektálva örömmel jelentjük be, hogy a „Helyreállító 

művészet a mentálhigiénés ellátásban” és „A művészet mint a rehabilitáció és 

helyreállító igazságszolgáltatás eszköze a mentális egészségügy területén” képzési 

programok hivatalosan elkészültek és használatra készen állnak! 

 

Képzési program: Helyreállító művészet a mentálhigiénés ellátásban 

Ez az e-tanfolyam az MHM második szellemi terméke (IO2), és a mentálhigiénés szakemberek, a mentálhigiénés intézmények  

koordinátorai, a mentálhigiénés gondozók, más egészségügyi szakemberek és a helyreállító igazságszolgáltatás gyakorlói számára 

készült. A program célja, hogy megismertesse a mentálhigiénés szakembereket a helyreállító igazságszolgáltatás értékeivel, és olyan 

módszertani megközelítést adjon nekik, amely egyesíti a művészet terápiás alkalmazását a helyreállító értékekkel és a művészet 

erejével, mint az igazságtalanság helyreállításának eszközével. Ezenkívül a célcsoportot megismertetik a kreatív művészeti terápiás 

megközelítésekkel és azokkal megjelenési formáit melyeket a betegek állapotjavítása érdekében használnak a mentálhigiénés 

intézményeken belül.  A program végső célja elősegíteni a gyógyulást, valamint támogatni a mentális egészségügyi intézményekben 

élő emberek önképviseleti lehetőségeit. → Itt regisztrálhat a tanfolyamra! 

 

Képzési program: A művészet mint a rehabilitáció és helyreállító igazságszolgáltatás eszköze a mentális egészségügy területén  

Ez az e-tanfolyam az MHM harmadik szellemi terméke (IO3), amelynek célja hogy megtanítsa a művészeknek, valamint a kulturális 

szektorban dolgozó művészeknek és szakembereknek, hogyan lehet a művészetnek a helyreállító igazságszolgáltatásban rejlő átalakító 

erejét a mentális egészségi problémákkal küzdő emberek javára felhasználni. Ezen a képzési programon keresztül a résztvevők 

elsajátítják, hogyan lehet a művészetet gyógyító eszközként használni nemcsak a mentális betegségekkel küzdő emberek 

problémáinak enyhítésére, hanem társadalmi rehabilitációjuk elősegítésére és az önképviseleti képességük javítására is. A résztvevők  a 

tanfolyam által egyrészt felfedezhetik, hogy művészetük segíthet a mentális betegeknek saját „hangjuk”, mondanivalójuk 

megfogalmazásában, s ezáltal  érdemi támogató hatást válthatnak ki, másrészt új, potenciális szakmai távlatok és érdeklődési, 

továbbtanulási utak nyílhatnak meg számukra.→ Itt regisztrálhat a tanfolyamra! 

Mindkét e-tanfolyam az 1. Szellemi termék – „Képzési kézikönyv: A helyreállító művészet alkalmazása a mentálhigiénés intézményekben” 

– eredményein alapul. A képzési programokat az összes résztvevő országban és Európa-szerte kipróbálják. Ezenkívül az egyes e-

tanfolyamokat sikeres elvégzők CPD (folyamatos szakmai fejlődés) tanúsítványt kapnak.  

 

A projekt céljai 

Az MHM célja a mentálhigiénés szakemberek készségeinek, ismereteinek és tapasztalatainak fejlesztése a művészet és a helyreállító 

igazságszolgáltatás értékeinek felhasználásával. Az MHM célja továbbá, hogy megtanítsa a művészetek használatát a mentális 

betegek állapotának javítására, és az őket ért társadalmi igazságtalanságok helyreállításának megkönnyítésére. A végső cél olyan 

innovatív eszközök létrehozása, amelyek fokozzák a mentálhigiénés intézményeken belül élők egészségügyi ellátását és 

érdekképviseletét. A fő cél tehát egy olyan módszertani megközelítés megalkotása, amely a művészetterápia előnyeit a helyreállító 

igazságosság értékeivel ötvözi. Az MHM e-tanfolyamokat is tervez és akkreditál, amelyek javítják a felnőtt oktatásban tanulók készségeit 

és tudását, támogatva ezzel a továbbképzési utak felállítását és az azokhoz való hozzáférést. 

A konzorciumba 6 partnerszervezet tartozik, a koordinátor a Restorative Justice for All (Egyesült Királyság), és további öt partner: Center 

for Social Innovation – CSI (Ciprus), Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon – EDRA (Görögország), Lélekben Otthon 

Közhasznú Alapítvány – (LOKA) ( Magyarország), Fundacion INTRAS (Spanyolország) és Anotati Scholi Kalon Technon – ASFA 

(Görögország). 

Keressen minket az interneten és a közösségi médiában! 

Látogasson el a https://mentalhealthmatters.eu/ oldalra, ahol többet megtudhat projektünkről, tájékozódhat híreinkről és 

tevékenységeinkről, elolvashatja kiadványainkat, és tájékozódhat a képzésekről, a projekt által kifejlesztett online eszközökről.  

A Facebookon is megtalálhat minket a https://www.facebook.com/MHMerasmus címen. Facebook oldalunkon keresztül folyamatosan 

hozzáférhet az MHM projekt összes fejlesztésének folyamatos frissítéséhez, valamint a területtel kapcsolatos hírekhez. 
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