Forum Eurytmiaterapia on Lääketieteellisen osaston yksi ammattialue
Kansainvälisessä antroposofisen lääketieteen koordinaatio -yhteisössä (Internationale Koordination Anthroposophische Medizin, IKAM)
IKAM:in tehtävä on yhteisen tietoisuuden
kehittäminen antroposofis-lääketieteellisen
liikkeen maailmanlaajuiselle olemiselle ja
kehittymistarpeelle.
Antroposofisen lääketieteen, integroivan
lääketiedejärjestelmän, kehittymiselle tarpeellisten aloitteiden suunnittelu, toteutus/
ohjaus, tuki ja tulosseuranta työstetään ja
sovitaan yhdessä.
Kansainväliseen Forum Eurytmiaterapia
-yhteisöön liittyvät maailmanlaajuisesti kaikki eurytmiaterapeutit. Siihen voivat osallistua
kaikki, jotka ”haluavat pysyä yhteydessä” ja
haluavat kehittää eurytmiaterapiaa. Osanottajat vievät yhdessä antroposofis-lääketieteellisen liikkeen kanssa eurytmiaterapian
kehitystä ja laajenemista eteenpäin eri maiden terveysjärjestelmien puitteissa.
Verkosto edustaa niitä ihmisiä, jotka työskentelevät vastuullisesti eurytmiaterapian
alueella. Se palvelee kaikkia toimintakenttiä,
ammattiliittoja ja koulutuksia.
Tällä hetkellä Forumilla on maakohtaisia ja
aloite-edustajia yli 40 maassa.
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Lääketieteellinen osasto on yksi Vapaan hengentieteellisen korkeakoulun 11 osastoista.

Kontakti?
Iloitsemme ...

FI

Olemme ...

Työskentelemme ....

Olemme järjestäytyneet ...

Kansainvälisen Forum Eurytmiaterapia yhteisön
eurytmiaterapeutit harjoittavat mielipiteiden
vaihtoa ja yhteistyötä, työstääkseen koulutusten laatusuuntauksia, hyväksymiskysymyksiä ja jatkokoulutusten sisältöjä.

Kansainvälinen valtuutettujen konferenssi

Koordinaatiotiimi

Tehtävä: Ajatusten vaihto ja yhteinen ideointi
kansainväliselle ammattiyhteisölle.

Tehtävä: Neuvonta lyhyen, keskipitkän ja
pitkän ajan päämäärien asettelussa koulutuksen/tutkimuksen, ammattiyhdistystoiminnan,
eri toimintakenttien ja julkisuuden alueilla.
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Toimintakentät
Päiväkodit, koulut, hoitopedagogiikka/sosiaaliterapia, seniorit, yksityisvastaanotot, sairaalat.
Tehtävä: Laadun kehittäminen ammatillisten
jatkokoulutusten ja sisäisen yhteistyön avulla.

Professional
associations

Koordinaattori avustajineen muodostavat koordinaatiotiimin, joka ottaa vastuulleen verkostosta huolehtimisen ja julkaisee yhteenvedon
tärkeistä kehitystapahtumista.

Eurytmiaterapian ja taideterapian ammattiyhdistykset ovat liittyneet kansainväliseen
yhdistykseen „International Federation of
Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies“ (IFAAET).

Co-ordinating team

Työ Forum yhteisössä rahoitetaan kokonaisuudessaan kaikkien eurytmiaterapeuttien yhteisvastuullisilla tukimaksuilla sekä säätiöiden/
yksityishenkilöiden lahjoituksin.

Kymmenen ammattiliittoa on sopinut yhteisestä ammattikuvasta, eettisestä säädöksestä, metodin pääpiirteistä ja kansainvälisestä
AnthroMed® Eurythmy Therapy merkistä.
Kansallisesti työs-tetään oikeudellista ammatin
hyväksyntää varmistamaan ammatin harjoittaminen.

Training

Organisaatio ja talous ovat jokaisen Forumin
ja Lääketieteellisen osaston jäsenen nähtävillä.

Kansainväliset ammattiliitot

Research

Vuotuinen tiedotuslehti Journal informoi jokaisen maan ammattiyhteisön ajankohtaisis-ta
asioista. (katso www.heileurythmie-medsektion.net/de/Journal).

Aktiivinen yhteistyö koordinaattorin kanssa.

Organisational Chart

Forum elää eurytmiaterapeuttien keskinäisistä
aloitteista, pätevyyksistä ja tietoisuudesta.

Tehtävä: Eurytmiaterapian laatuvaatimusten
varmistaminen ja kehittäminen kaikissa hyväksytyissä eurytmiaterapiakoulutuksissa.
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Organisaatio ja rahoitus
Sosiaalisen hahmonsa kansainvälinen Forum
Eurytmiaterapia näkee itseään kehittävänä
elimistönä. Se edistää hengenelämää, jossa
yksilöllinen kehitys ja aloitteet ovat toivottuja.
Tällöin aloitteenkantajat neuvottelevat kulloisistakin sisällöllisistä työ- ja oikeudellisista
olosuhteista niin, että syntyy yhteinen tietoisuus yksilön tarpeista ja mahdollisuuksista.

Kansainvälinen kouluttajakonferenssi

www.heileurythmie-medsektion.net/en/brochure/posters

