PROGRAMA
14.00-14.20 Giedrė Bulotienė
(LPaD)
Istoriniai IPA įkūrimo aspektai
14.20-15.05 Stasė Meškauskienė (VPsD)
Apie vidinius analitinio tapatumo kriterijus
15.05-15.40 Živilė Paulauskienė (KPPSD)
Tapatumo dinamika socialinių pokyčių
laikotarpiu
15.40-16.00 Kavos pertrauka
16.00-17.30 Klinikinių atvejų grupinės
supervizijos♣:
I grupė
supervizorius-moderatorius G.Gruodis
(KPPSD), atvejį pristato A.Kulak
II grupė
supervizorė-moderatorė R.Udrienė (LPaD),
atvejį pristato J.Bičkienė
III grupė
supervizorė-moderatorė R.Židonienė
(VPsaD), psichoanalizės atvejį pristato
D.Jakeliūnienė
IV grupė
filmuota psichoterapinė medžiaga ir jos
aptarimas. Ši grupė atvira konferencijos
svečiams bei dalyviams, kurie nėra
draugijų nariai
17.30- 18.00
Konferencijos aptarimas
ir diskusija
apie psichoanalitinės minties sklaidą

Klinikinės grupės atviros tik draugijų nariams.
IV grupė atvira visiems norintiems

♣

REGISTRACIJA
KONFERENCIJOS REGISTRACIJOS MOKESTIS
30Lt.
Lietuvos psichoanalizės draugija
Registracijos mokestis mokamas:
Lietuvos psichoanalizės draugija,
Įm. kodas 191615310
Sąsk. LT787044060001058322
Dalyviams bus išduodami KMU Psichiatrijos
klinikos sertifikatai.
Prašome nurodyti konferencijos
pavadinimą, dalyvio pavardę ir vardą bei
pageidaujamos supervizijų grupės numerį.
Registracijos ir įmokos paskutinė data balandžio 13 d.
Vietą konferencijoje galite rezervuoti
elektroniniu paštu info@psichoterapija.org *

*

nesumokėjus mokesčio iki balandžio 13
dienos, registracija bus anuliuojama

Vilniaus psichoanalitikų draugija
Kauno psichoanalizės ir
psichoterapijos studijų draugija
Kauno medicinos universiteto
Psichiatrijos klinika

KONFERENCIJA

PSICHOANALITINIO
TAPATUMO
GAIRĖS
Tarptautinės psichoanalizės asociacijos
100 - mečiui
Balandžio 16d. (penktadienį)
nuo 14 val.
Viešbutyje „Artis“
(Liejyklos g. 11/23, Vilnius)

Kauno psichoanalizės ir
psichoterapijos studijų draugija
(KPPSD)
Įkurta 2008 metais.
Jungia 17 psichoanalitinių psichoterapeutų,
dirbančių Lietuvoje bei Norvegijoje.
Nuo 2008 metų KPPSD yra tikrasis IFPS
(Tarptautinė psichoanalitinių draugijų
federacija) narys.
KPPSD savo veikloje siekia prisidėti prie
psichoanalitiniės psichoterapijos teorijos ir
praktikos vystymo, šios srities s9pecialistų
bendruomenės kūrimo bei stiprinimo Lietuvoje.
Draugijos nariai reguliariai renkasi į intervizijų
grupes bei teorinius seminarus.
KPPSD tradiciškai bendradarbiauja su KMU
Psichiatrijos klinika rengiant podiplomines
psichoanalitinės terapijos studijas, organizuoja
seminarus, konferencijas su Lietuvos bei
užsienio kolegomis, nuolat dalyvauja IFPS ir
kitose tarptautinėse konferencijose.
Kontaktiniai duomenys:

Psichoanalizės doktrina remiasi
nesuskaičiuojamu kiekiu stebėjimų ir
patyrimų, ir tik tas, kuris visa tai
atkartojo stebėdamas save ir kitus,

Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų
draugija
Donelaičio g. 60, Kaunas
tel. +37037222903
E-mail: info@psichoanalizės-studijos.lt
Pirm. dr. Darius Leskauskas
E-mail: dleskauskas@yahoo.com

gali pasiekti poziciją, leidžiančią

Lietuvos psichoanalizės draugija
(LPaD)

turėti savo nuomonę.

LPaD įkurta 1989m.

S. Freud, 1938

Šiandien ją sudaro 48 nariai, dalis kurių yra
psichoanalitiniai psichoterapeutai,
psichoanalitikai ir psichoanalizės kandidatai.

LPaD yra pirmoji profesinė psichoterapeutų
organizacija, užregistruota Lietuvoje.
Nuo 2000 metų LPaD yra asocijuota Europos
psichoanalitinės psichoterapijos federacijos
(EFPP) narė.
Nuo 2003 metų draugija reguliariai organizuoja
podiplominio mokymosi programąpsichoanalitinių psichoterapeutų mokymą,
kurio programa parengta remiantis EFPP
standartais.
Nuo 2008 metų draugija vykdo 3 metų trukmės
psichoanalitinių psichoterapijos mokytojų
rengimo programą.
2008 metais LPaD suvažiavime buvo priimtas
naujos redakcjos LPaD Etikos Kodeksas.
LPaD internetinis adresas
www.psichoterapija.org

Vilniaus psichoanalitikų draugija
(VPsD)
Vilniaus psichoanalitikų draugija įkurta 2006
metais.
Ją sudaro 9 psichoanalitikai ir psichoanalizės
kandidatai, priimti ir patvirtinti Tarptautinės
psichoanalizės asociacijos (IPA).
Draugijos nariai studijavo Suomijos ir Olandijos
psichoanalizės mokymo programose.
2009 metais Tarptautinės psichoanalizės
asociacijos kongrese Čikagoje draugijai buvo
suteiktas Studijų grupės statusas, atveriantis
galimybes studijuoti psichoanalizę Lietuvoje.
Šiuo metu renkama pirmoji būsimų
psichoanalizės studentų grupė.
Vilniaus psichoanalitikų draugijos internetinis
adresas: www.psichoanalitikai.lt

