Az Ifjúsági Tagozat Elnökségi beszámolója és programtervezete

Céljaink:
● Minél több rendezvényen képviselni a Tagozatot
● Gyümölcsöző együttműködés és kapcsolattartás különböző egyetemi és civil
szervezetekkel
● Social media felület átalakítása
● Új tagjaink integrálása a csoportba
● Hatékony működés és tagok közötti kapcsolattartás a karanténban is
● Jövőbeli hatékony belső szervezeti működés demokratikus kialakítása
● Párhuzamosan program- és csoportalapú működésmód kifejlesztése

2019-ben megvalósult programjaink
● Febr. 8., Évnyitó csapatépítő este
● Febr. 13. Pályaorientációs kerekasztal beszélgetés fiatal pszichológusokkal
● Márc. 13. Tagozati gyűlés
● Márc. 26. Egzisztenciális pszichológia előadás
Meghívott előadók: Krékits József, Kőváry Zoltán
● Ápr. 5-8. Részvétel és standolás a Pszinapszison (Budapesti Pszichológiai Napok), a
Tagozat népszerűsítése
● Máj.9., Kognitív viselkedés terápiás workshop
Meghívott előadó: Vizin Gabriella
● Tanévzáró csapatépítés
● Július 13-14., Nyári tábor/tréning
● Aug. Ördögkatlan fesztivál
● Okt. 1., Elnökhelyettes választás, Vikor Fanni
● Okt. 3. MOHA Rendezvényház, standolás
● Nov. 19., Szexuálpszichológia workshop

EFPSA
● Jan.: Vice Member Representative felhívás

●
●
●
●

Márc.: Jelentkezési időszak az EFPSA Working Community pozíciókra
Április 7-14. EFPSA Congress, Grenaa (Dánia) - 6 magyar hallgató részvételével
Máj. Member Representative pozíció átadása, új Vice MR bekapcsolódása
Jún. E-voting (online szavazás a szervezetet érintő változásokról, az MPT IT szavazati
jogával az MR él)
● Dec. EFPSA Day – EFPSA-t népszerűsítő előadás a hallgatók számára

2020-as év programjai és költségvetése
Programok:
● Jan. 8. Évnyitó csapatépítő este
● Febr. 17. Workshop Art Coaching témában
Előadó: Patterman Péter
● Márc. 13. Sziget pályázat leadása
● Ápr.:Új tagok felvételijének lebonyolítása
● Ápr. 21. Online gyűlés
● Ápr. 30. Online gyűlés, új tagok integrálása
● Máj. 14. Online gyűlés
● Máj.28. Tanévzáró csapatépítés
● Tervezett nyári csapatépítő/tréning a vírus miatt elmarad!
● Aug. Ördögkatlan fesztiválon való részvétel (koronavírus miatt függőben!)
● Aug.Sziget fesztiválon való részvétel (koronavírus miatt függőben!)

EFPSA
● Márc. Jelentkezési időszak az EFPSA Working Community pozíciókra
● Április 9-16. EFPSA Congress, Írország - 16 magyar hallgató részvételével
(Covid-19 járványveszély miatt elmaradt)
● Máj. Belgium-Magyarország hallgatói csereprogram, felhívás
● Máj. Szervező Bizottság felállása
● Máj.Vice Member Representative felhívás
● Jún. Mandátumváltás: Member Representative pozíció átadása, új Vice MR
bekapcsolódása
● Jún.: e-voting (online szavazás a szervezetet érintő változásokról, az MPT IT
szavazati jogával az MR él)

● Okt.Joint Executive Board és Member Representatives meeting, Málta –
előreláthatólag 4 magyar hallgató részvételével
● Dec.:EFPSA Day – EFPSA-t népszerűsítő előadás a hallgatók számára
● Ezeken kívül: aktuális felhívások hirdetése (pl. külföldi szakmai gyakorlat,
Research Summer School, Train the Trainers stb.)

Mind the Mind
● Célunk továbbra is a szervezet egészét tekintve, hogy minél több workshopot
tartsunk és hogy a szervezeti működésünk is fejlődjön
● Február: Félévnyitó találkozók a régi önkéntesekkel
● Márciustól: Tartalom kidolgozás, tanári workshop előkészítése, kapcsolattartás
● Szeptembertől: Remélhetőleg újra tudjuk indítani workshopjainkat. A vírus
alakulásának függvényében kezdjük el a felkészülést augusztus végén.
Költségvetés (kb.)
●
●
●
●
●
●

8000 Ft- előadók ajándéka
2000 Ft- írószerek (toll, post it stb.)
5000 Ft- fekete-fehér nyomtatás
5000 Ft- fesztivál előkészületek, dekor
2000 Ft- színes nyomtatás
összesen: 22.000 Ft

