HozzANK
MENEICOLNEK

Dolgok, amik elOl csak
menekiilni lehet idegen orszagba,
ismeretlen varosba, csaladdal
vagy egyedlil, papirral vagy
anelkiil, barhogy csak el onnan ...
Akik menekiilnek, hogyan 8.1lnak
egy uj elet klisz6ben?
Csupa idegen rendszer veszi
kezbe az eletet: Bevandorlasi es
Allampolgarsagi
Hivatal,
Igaszsagligyi es Rendeszeti
Miniszterium, ENSZ Meneklilt 
ligyi Fabizottsag... 6k felelnek az
uj elet 6sszes papirjaert. Miden
masert, az egyeb klizdelmekert
pedig a menekliltek pszicho
terapiajat
vegz6
Cordelia
Alapitvany.

Pszichoted.pia:
A pszichoterapia olyan kom
munikaci6s kapcsolat pszicho
terapeuta es kliens k6z6tt,
amelyben a kommunikaci6 arra
iranyul, hogy a kliens kepesse
valjon addig megoldhatatlannak
tuna, k6rnyezetebOl, visel
kedesebOl vagy szemelyisegebOl
fakad6 problemakat megoldani.
Szaknyelven k6rlilbellil eny
nyit tesz a pszichoterapia, es talan
a definici6 t6keletesen ramutat a

problemara,amellyel a meneklil
tek
es
az
o"ket
segl'to"
pszichiaterek, pszichoterapeu.tcik,
pszicho16gusok klizdenek: a
poszttraumas
stressz-zavar
legyozese a ceL Azaz a szorongas,
a dlih, a rem8.1mok es a depressziv
hangulat megszlintetesere t6rek
szenek.
Az
alapitvany
t6bbfele
terapias m6dszerrel is dolgozik:
egyeni, csoportos, verbalis es
non- verb8.1is terapiakat egyarant
alkalmaznak.
Az egyeni verbalis terapia a
trauma feldolgozasara f6kuszal es
az integraci6t hivatott segiteni.
Ebb61 alakult ki a csaladterapia,
hisz egy- egy meneklilt kezelesen
csaladtagok is reszt vettek, s
lathat6va v8.1t, hogy egy csaladtag
traumaja mekkora problemat
okoz a csalad szamara is. A ver
balis terapiat sokszor ki kell
egesziteni non-verbalissal 
peldaul kiil6nbOza muveszet 
terapiakkal-,hogy megszunj6n az
a feszliltseg a menekliltekben,
ami a problemat kimondhatat
lanna teszi. Szavak nelklil a cso

portok eleteben alkalmazhat6
mozgasterapia, hatekony a
pszcihodrama, a vizu8.1is alkotas 
gyakran mint szembesites -, hisz
egy- egy haz, otthon mar csak a
,
1"t:tezik . Tanc-, enek- es
paptron
gesztusterapiak, intim csoport
helyzet kialakitasa is segitheti a
feldolgozast. Az alapitvany dol
gozott az animaci6s csoportm6d
szerrel,
mely
a
testet61
elidegenedett szemelyeket igyek
szik ujra 6sszhangba hozni 6n
magaval klil6nb6z6 elettelen
targyak animalasa segitsegevel.
Persze az alapitvany nem csak
a lelekkel foglalkozik. Celja az 8.1
talanos segites: orvosi, jogi,
munkaligyi segftseget nyu.jtanak.
Igyekeznek
megadni
a
lehet6seget ahhoz, hogy tenyleg
uj eletet kezdhessenek, akik hoz
zank menekiilnek.
2007- ben a Cordelia
Alapitvany 1216 6rat szant
terapias foglalkozassal, es 609
embernek segitett otthonra lelni
Magyarorszagon. A Hirad6ban
minden este megmutatjak,
hanyan lettek otthontalanok a
vilagon es miert. Talan tudnunk
kell, hogy vannak, akik hozzank
menekiilnek.
Kocsis Anna Dorka

