
LGAD deleguotų atstovių Gitanos Stanikūnės  ir Jūratė Daškevičienės 

ATASKAITA 

apie EFPP delegatų susitikimą Berlyne 2017 m. kovo 3-5 d.d. 

 

Trumpai apie EFPP 
EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy www.efpp.org  ) – tai skėtinė 
organizacija, veikianti nuo 1991 metų ir vienijanti psichoanalitinės psichoterapijos draugijas ar 
asociacijas iš 36 Europos šalių. Šios Federacijos tikslas – sudaryti sąlygas bendrauti ir 
bendradarbiauti psichoanalitinės krypties psichoterapeutams ne tik iš įvairių šalių, bet ir iš skirtingų 
terapinio darbo sričių (EFPP sudaro 4 sekcijos: suaugusiųjų psichoanalitinės psichoterapijos (PP), 
grupinės PP, vaikų ir paauglių PP, šeimų ir porų PP). 
EFPP organizuoja tarptautines konferencijas (artimiausia konferencija bus Belgrade 2018 m. 
gegužės mėn. “The Challenge of Social Traumata. Inner Worlds of the Outer Realities” www.efpp-
belgrade2018.com  ); leidžia e-žurnalą EFPP Psychoanalytic Psychotherapy Review, į kurį ir mūsų 
draugijos nariai kviečiami teikti savo straipsnius; šalys-narės dalijasi informacija ir patirtimi skiltyje 
Newsletter. 
Lietuvos grupinės analizės draugija priimta į EFPP tikruosius narius 2010 metais. 
 
EFPP delegatai 
Kiekviena šalis gali turėti po 2 atstovus kiekvienoje iš 4 sekcijų. Atstovų nuo šalies skaičius išlieka 
toks pat, net jei EFPP nariais tampa daugiau tos pačios srities draugijų iš vienos šalies. Iš Lietuvos Į 
EFPP yra priimtos tik 2 draugijos: LGAD - į grupinės PP sekciją, ir Lietuvos Psichoanalizės 
Draugija – į suaugusiųjų PP sekciją. 
EFPP delegatų susitikimas vyksta kas 2 metus; jo metu sprendžiami strateginiai klausimai, vyksta 
rinkimai, generuojamos idėjos dėl tolesnės Federacijos veiklos, dalijamasi informacija. 
 
2017 metų EFPP delegatų susitikimo vieta 
Šiais metais delegatų susitikimas vyko Berlyne; patalpas suteikė įstaiga, kuri pati savaime yra 
įdomi, nors ir tiesiogiai su EFPP nesusijusi – International Psychoanalytic University (daugiau apie 
juos - www.ipu-berlin.de ). 
 
Susitikime svarstyti klausimai ir priimti nutarimai 

1. EFPP konstitucijos pakeitimai. Nagrinėjome EFPP Tarybos parengtus ir/arba delegatų 
pasiūlytus pakeitimus. Diskusijos, kurios vyko tiek 4 sektoriuose atskirai, tiek visų bendrai, 
baigėsi balsavimu. 
Nubalsuota už 2 esminius pakeitimus:  
a) iš Federacijos pavadinimo išimti žodžiai „... in the public sector“ . Anksčiau 

pavadinimas skambėjo taip – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in 
the Public Sector. Naujas pavadinimas - European Federation for Psychoanalytic 
Psychotherapy. Šis pakeitimas – ne formalus pavadinimo sutrumpinimas, bet 
Federacijos apsisprendimas neatskirti viešajame ir privačiame sektoriuose dirbančių 
psichoanalitinių psichoterapeutų; tuo labiau, kad ne vienoje šalyje yra dar ir taip 
vadinamas trečias sektorius, t.y. nevyriausybinės organizacijos, kur galima gauti 
psichoterapinę pagalbą. 

b) nauja organizacija (draugija, asociacija ar kt.), norinti įstoti į EFPP, pirmiausia turi gauti 
savo šalies draugijų, kurios jau yra EFPP narės, sutikimą. Tokio sutikimo negavus, 
organizacija gali kreiptis tiesiogiai į EFPP Tarybą, kuri dar kartą nagrinėtų organizacijos 



atitikimą EFPP reikalavimams, ir priimtų galutinį sprendimą. Draugijos iš vienos šalies, 
esančios EFPP narėmis, vadinamos EFPP National Network. Lietuvos National Network 
šiuo metu sudaro LGAD ir LPaD. 
 

2. Nario mokesčio padidinimas. EFPP narėmis yra tik organizacijos; individualios narystės 
nėra. Nario mokesčio dydis tikriesiems nariams priklauso nuo organizacijos narių skaičiaus; 
taip pat skiriasi mokestis nariams-stebėtojams, bei asocijuotiems nariams (tai skirtingi 
narystės statusai, siekiant tikrojo nario statuso).  
LGAD pagal nario mokesčio diferenciacijos schemą priklauso organizacijų grupei, turinčiai 
20-50 narių. Metinis nario mokestis mums nuo dabar bus 400 eurų (buvo 200). Sprendimas 
didinti nario mokestį buvo pagrįstas infliacija (EFPP nario mokestis nebuvo keistas jau 26 
metus) bei finansinėje ataskaitoje pristatytu EFPP biudžeto deficitu. 
 

Tiesiog įdomi informacija 
 EFPP grupinės PP sekcijoje dauguma delegatų atstovauja grupinės analizės pagal 

Foulkes‘ą draugijoms, keletas yra Bion ‘o pasekėjų,  o prancūzų delegatė atstovavo 
asociaciją, jungiančią 12 (dvylika!) Prancūzijos psichoanalitinės krypties grupinės terapijos 
draugijų (Fédération des Associations de Psychothérapie Analytique de Groupe) 

 EFPP leidžia ir savo knygų seriją, bendradarbiaudama su leidykla Karnac. 2017 m. 
rugpjūtį pasirodys kaip tik grupinės sekcijos knyga „Bridge over Troubled Waters“ 
(sudarytoja Gila Ofer). 

 Per delegatų susitikimą išklausėme labai įdomų pranešimą „Management of 
Psychoanalytic Organisations“. Jį skaitė Peter Döring (Lou Andreas-Salomé Institute for 
Psychoanalysis and Psychotherapy, Göttingen). Pranešimo idėjas tikimės pritaikyti ir 
LGAD veiklos organizavime. 

 
Kuo naudinga mūsų narystė EFPP 

 Kontaktai su kolegomis ne tik iš kitų šalių, bet ir iš kitų darbo sričių. Pvz., per šį delegatų 
susitikimą artimiau pabendravome su Estijos atstovėmis vaikų ir paauglių PP sekcijoje, su 
Lenkijos Psichoanalitinės psichoterapijos draugijos atstovėmis suaugusiųjų PP sekcijoje; o 
iš grupinės sekcijos gyvesni ryšiai užsimezgė su Serbijos ir Izraelio grupinės analizės 
delegatais. 

 Galimybė LGAD nariams skelbti savo straipsnius e-žurnale EFPP Psychoanalytic 
Psychotherapy Review. 

 Informacija. Labai įdomu išgirsti, kaip žmonės dirba kitose šalyse, kokias problemas 
sprendžia, kaip organizacijos skyla, konfliktuoja, kuriasi, vystosi; kaip politinė situacija 
įtakoja psichoanalitinės psichoterapijos raidą ir statusą. 

 Stiprėja ryšys su kita draugija iš Lietuvos, su kuria kartu esame EFPP ir sudarome EFPP 
National Network – Lietuvos psichoanalizės draugija. 

 Platesnių galimybių ir įvairovės patyrimas suteikia naujų idėjų ir įkvėpimo. 
 Buvimas Europos psichoanalitinės psichoterapijos profesinės bendruomenės dalimi su 

tarpusavio pripažinimu bei pagarba, sustiprina ir mūsų, kaip Draugijos, kaip mokymo 
programos ir kaip profesionalų savigarbą. 

 
 
 
 
 
Paruošė J.Daškevičienė 2017-03--09 


