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Група за личен опит и себепознание

Групата се провежда по уникална методика (SCIT) на
Института за изучаване на човека “Антропос”, 
Гърция, базирана на системната методология. 

Информация за групата за личен опит и себепознание
ТУК

Водещи: Екип на ПИСЕЛ, психотерапевти, тренинг-
преподаватели от Регистъра на Камарата на
Тренинг-институтите към Европейската асоциация
по фамилна терапия

Място на провеждане: София, ул. „Цар Самуил” №
16, ет. 2

Дата: Начало на групата месец февруари 2013

http://pisep.org/?page_id=375


Дискусия за родители

Кризата между 2-та и 3-та година. 
Първият пубертет

Информация за дискусията ТУК

Водещ: Елена Кръстева, фамилен
консултант

Място на провеждане: ул. “Цар Самуил” №
16, ет. 2

Дата: 6 февруари 2013, сряда, от 14.30 -
16.30 ч.

http://semeina-ekologia.org/2013/01/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-2-%D1%82%D0%B0-%D0%B8-3-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF-2/


Семинар за родители

От поредицата “7 успешни начина за
общуване и възпитание на децата”

Информация за семинара ТУК

Водещ: Иван Павлов, психолог, системен фамилен
консултант

Място на провеждане: ул. “Цар Самуил” № 16, ет. 
2

Дата на IV дискусия: (”Чувството за отговорност: 
„Или как да предаваме ценности, а не да
изискваме подчинение”) 8 февруари, 2013, петък, 
от 18.00 до 21.00 ч.

http://semeina-ekologia.org/2013/01/7-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0/


Група за родители

Подкрепа на родители, които са
преживели загуба на дете

Информация ТУК

Водещ: Елена Кръстева, фамилен консултант и
Красимир Иванов, психолог и фамилен
консултант

Място на провеждане: ул. “Цар Самуил” № 16, ет. 
2

Дата на първата среща: 12 февруари 2013, 
вторник, от 18.30 ч.

http://semeina-ekologia.org/2013/01/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8/


Дискусия за родители

Детската агресия във възрастта 3-7 
години

Информация за дискусията ТУК

Водещи: Елена Кръстева, фамилен консултант
Място на провеждане: ул. “Цар Самуил” № 16, ет. 

2
Дата: 20 февруари 2013, сряда, от 14.30 до 16.30 ч.

http://semeina-ekologia.org/2013/01/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-3-7-%D0%B3-2/


Семинар за родители

Взаимоотношенията Бащи – Синове, 
ключова роля за изграждане на
мъжката идентичност

Информация за семинара ТУК

Водещ: Красимир Иванов, семеен консултант
Място на провеждане: София, ул. „Цар Самуил”

16, ет. 2
Дата: 21 февруари 2013, четв. от 18.00 – 21.00 ч.

http://semeina-ekologia.org/2013/01/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-2/


Група за споделяне и подкрепа на осиновители

Групата е предназначена за
осиновители, които са осиновили дете и
желаят да участват в група за споделяне и
подкрепа. 

Информация за групата ТУК

Фасилитатор на групата: Иван Павлов – психолог, 
фамилен консултант, водещ на групи

Място на провеждане: ул. ”Цар Самуил” № 16 ет.2
Дата: 23 февруари 2013, събота от 10.00 – 12.00 ч.

http://semeina-ekologia.org/2013/01/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE-2/

