
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

    
 

   

 

 
 
 
Telefon: (+36)-30-386-9898   
E-mail:   mhc@human-service.hu 
Web:      www.human-service.hu 
 

HUMAN-SERVICE  

www.human-service.hu  

 

 

Szolgáltatási csomagok és árak 
 
A Human-service által biztosított mentálhigiénés program (óradíj alapú) szolgáltatás. Az óradí-
jak egységesen tartalmazzák az angol vagy magyar nyelvű tanácsadói munka mellett a hely-
színre történő kiutazás költségeit, valamint a felmerülő adminisztratív jellegű dokumentációk 
(pl.: riportok, javaslatok, fejlődési naplók, referálások) elkészítését, valamint a betétprogra-
mok lebonyolítását.   
 
Az adott rendezvény helyszínen szolgálatot teljesítő munkatársak egyetemi végzettséggel 
rendelkező tapasztalt mentálhigiénés szaktanácsadók és/vagy szakpszichológusok.  
 
ÁRAINK 
Budapesti rendezvényeken a munkadíj: 5000 Ft/óra /tanácsadó 
Vidéki rendezvényeken a munkadíj: 8000 Ft/óra /tanácsadó 
 
SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK ÉS LEHETŐSÉGEK 
Családi napok és egyéb nagy látogatottságú (300 fő feletti) rendezvényeken egész napos szí-
nes (alkalomhoz illő) programsorozatot is biztosítunk igény szerint. Nagyobb létszámú ren-
dezvényeken két munkatárs jelenléte indokolt. A zavartalan tanácsadáshoz szükséges mini-
mális környezeti feltételek biztosítását a megjelölt óradíj nem tartalmazza.    
 
 

 

    Rendezvényekhez kapcsolódó mentálhigiénés tanácsadás 

Tanácsadás ,  
ami annál 

sokkal több! 
 

A mentálhigiénés 

szolgáltatás részként  

prevencióval és válla-

lati célokhoz kapcso-

lódó speciális fejlesz-

tő tréning palettával 

rendelkezünk! Kérje 

egyedi ajánlatunkat!  

 

Látogasson el 
honlapunkra!  

 
www.human-

service.hu 
 
 
 
 

 

 

ALKALMAZOTT 
TECHNIKÁKRÓL 
RÖVIDEN  
 
Lelki eredetű problémák 
akarva akaratlanul bi-
zony kihatnak a munka-
teljesítményre és sze-
mélyközi kapcsolataink-
ra. 
 
Igény szerint beszélgető, 
vagy a coaching jellegű 
irányított megoldás cen-
trikus technika ma már 
szélesen elterjedt mód-
szer, amely a modern 
beszélgetős pszichoterá-
piával jól párosítható és 
használható akár csopor-
tos foglalkozások kere-
tében.  
 
A játékos feladatok is 
széles skálán mozognak 
a mozgásos típusú gya-
korlatoktól a papír alapú 
önismereti kérdőívekig 
bezárólag.  
 
Rendezvényeken legye-
nek az beltéri szervezésű 
vagy szabadtári program 
– ez utóbbi esetében 
fedett/sátras megoldás-
sal – is egyszerűen bizto-
sítható a tanácsadás mi-
nimális feltétele.  
 

    

MIT JELENT A KIHELYEZETT MH TANÁCSADÁS? 

Vállalati és céges valamint egyedi 
rendezvényekre pl.: vállalati családi 
napokra, alkalmi helyi rendezvények-
re, kiegészítő betét-programok teljes 
körű kihelyezett (outsourced) men-
tálhigiénés tanácsadását biztosítjuk 
magyar és/vagy angol nyelven tet-
szés szerint.    
 
A mentálhigiénés tanácsadás, alka-
lomhoz igazodóan témaorientált 
csoportos és egyéni beszélgetős fog-
lalkozásokat takar, ahol az adott 
zártkörű vagy nyílt rendezvényre 
látogatók saját lelki gondjaikkal, kér-
déseikkel és panaszaikkal fordul-
hatnak ott helyben szakpszicholó-
gushoz vagy mentálhigiénés szakta-
nácsadóhoz.   
 
A helyszíni rövid 10-30 perces egy-
egy személyes problémával kapcsola-
tos tanácsadáson túl igény szerint 
megjelenhet a játékos önismeret, 
előszűrés/útbaigazítás vagy akár pre-
ventív jellegű workshop-ok biztosítá-
sa, ahol filmvetítésekkel egész napos 
programot tudunk egy-egy rendez-
vényhez igazodóan biztosítani.    

 
 

Rendezvényekhez kapcsolódó men-
tálhigiénés tanácsadás témakörei 
lehetnek:  

 Drog, alkohol és dohányzás 
(prevenció)  

 Kiégés kezelés (prevenció) 
 Életvezetési coaching 

 Kommunikációs és kapcsolat-
teremtési problémák, elszige-
telődés, magány  

 Önismereti kérdések 

 Spirituális (hitéleti) kérdések  
 Párkapcsolati nehézségek 

 Szorongásos helyzetek keze-
lése  

 Gyermeknevelési kérdések 

 Karrier orientáció – és pálya-
választás 

 Konfliktuskezelési készségek 
javítása  

 Boldogulás és életöröm telje-
sebb megélése 

 Függőségek feltérképezése 
(munka, párkapcsolat stb.) 

 Életcélok fókuszba-állítása  
 

 

Rendezvény-
szervezők  

figyelmébe ajánljuk  
kihelyezett    

MH tanácsadás  
szolgáltatásunkat 
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