Szöveges beszámoló a 2015-ös évről

1. Oktatási tevékenység
Az alapítvány korábbi hagyományainak és célkitűzésének megfelelően folytatta a
Szondi-teszt tanfolyam oktatását. A 2015-ös év tavaszi, klinikai esettanulmányok
konzultációjáról szóló kurzust Dr. Nagy László tartotta. A tanfolyamra 7 fő jelentkezett,
akik részt vettek a foglalkozásokon. A 2015 őszén induló Szondi-teszt tanfolyamra 18
fő jelentkezett, akik az oktatás befejezésével mindannyian tanúsítványt szereztek.
Alapítványi célkitűzésünk, hogy tanfolyamaink számát tovább bővítsük. Ennek
következtében Dr. Hoyer Mária klinikai szakpszichológust felkértük, hogy tartson
kurzust pszichológus kollégák számára az új amerikai klinikai diagnosztikai
rendszerről, a DSM-5-ről. Az akkreditált kurzuson 11 fő vett részt és vizsgázott le.
Az alapítvány Dr. Pressing Lajos oktatásával hirdetett meg további kurzusokat. A
2015-ben induló tavaszi és őszi kurzusok címe „Buddhista meditáció önismereti és
gyakorló csoport” volt. A kurzusra elsősorban pszichológus kollégák jelentkeztek, akik
a mindfulness meditációs módszerrel ismerkednek. A tavaszi csoporton 27 fő, az ősszel
indított kurzuson 15 fő vett részt.

2. Kutatási, tudományos tevékenység
Az alapítvány megbízásából Káplár Mátyás és Dr. Kiss Enikő Csilla folytatta
tudományos kutatásait a Szondi-teszt érvényességének alátámasztására vonatkozóan,
illetve Szondi sorsanalitikus elméletét a mai modern tudományos ismeretekkel vetették
össze tanulmányaikban. A kutatás eredményei angol nyelven 3 cikkben jelentek meg a
Nemzetközi Szondi Társaság tudományos folyóiratában, a Szondiana c. lap 2015-ös
számában.

3. Konferencia részvétel
2015 őszén az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a Gyógypedagógiai
Pszichológiai Intézet szervezte meg a rangos „Magyar Tudomány Ünnepe” című
rendezvényt. A konferenciára a Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány képviseletében Dr.
Kiss Enikő Csillát kérték fel Szondi előadás megtartására. Az előadás címe „Angliában
élő népcsoportok multikulturális összehasonlítása a Szondi-teszttel” volt. Az előadást
nagy érdeklődés követte a hallgatóság részéről.

4. Tanfolyamok akkreditációja
Az alapítvány minden félévben akkreditálja Szondi-teszt tanfolyamait, ami – ennek
következtében - a klinikai szakpszichológusok továbbképzésében kredit pontértékkel
számolható el. Az akkreditációs ügyintézést az alapítvány részéről Tóth Eszter
kuratóriumi tag végzi.

Támogatási program keretében végleges, visszatérítendő támogatás
1. Az alapítvány központi, önkormányzati, nemzetközi forrástól, más gazdálkodó szervezettől
támogatást, adományt 2015 évben nem kapott.
2. Kötelezettségként kimutatott
-2014 évi SZJA 1%, összege: 14 200,- Ft. 2015-ben teljes felhasználásra került.
Elszámolási határideje 2016.05.31.
- 2015 évre SZJA 1% támogatásban az alapítvány nem részesült.
- Más visszatérítendő támogatást alapítvány nem kapott.

Pénzügyi eszközök alakulása:
Záró pénzkészlet: 22 379 571.- Ft
Ebből: Pénztárban:
36 490.- Ft
Bankban: HUF
27 620, - Ft
CHF 22 315 461,- Ft

77 114,73 CHF

Bevételek: 3 708 902.- Ft
Ebből:
Tanfolyami díj:
1 560 000.- Ft
Bankkamat:
3 .- Ft
SZJA 1%
14 200,- Ft
Deviza árfolyam különbözet: 2 134 699,- Ft

Budapest, 2016. február 26.

Kiss Enikő Csilla
képviselő

