СЕДМИЦА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА
„ДЖОРДЖ И ВАСО ВАСИЛИУ”
1 – 4 СЕПТЕМВРИ 2013 г., гр. БУРГАС

Как да не правим правилни неща в погрешна посока
(психотерапевтични методи в консултирането и социалната работа)

Седмица на психотерапията 2013 е посветена на пионерите в
системния подход и фамилната психотерапия
ПРОГРАМА
1 септември, неделя
14.30 – 15.00 ч.

Регистрация

15.00 – 16.00

Откриване - Медитативна сесия
Водещ: Румен Георгиев

16.00 – 19.00 ч.
Уъркшоп 1

Една от най-мощните съвременни техники за работа
с група, разработена от Атинския институт Антропос
(AIA) и мястото на „анализ на последователността”
(Sequence Analysis) в нея.
С група от доброволци ще бъде показана на практика техниката на Джордж Василиу, съчетаваща
арт-терапевчни средства с разбирането на човешката група като система. Приносът на отделните
индивиди, обработен чрез „анализа на последователността” на Васо Василиу ще даде представа и за
посланието на групата като цяло – изключително необходим ориентир за груповия терапевт.
Водещ: Женя Георгиева
2 септември, понеделник

10.00 – 13.00 ч.
Уъркшоп 2

Как да разбираме физическите,
емоционални и социални симптоми през теорията
на семейните системи на Мъри Боуен
Мъри Боуен, както и другите основатели на семейната психотерапия, започва работа в тази област
през 50-те години на 20-ти в. В своя съвременен и завършен вид теорията на Мъри Боуен за
семейството като система от емоционални отношения се състои от осем взаимнопреплитащи се
концепции. В уъркшопа ще бъдат представени основните от тях чрез динамична презентация. Ще
бъде разгледан и дискутиран конкретен казус от практиката, който илюстрира процеса на формиране
на симптом и тежка дисфункция в резултат с понижаване на нивото на диференциация от
поколение към поколение.
Водещ: Иван Павлов
16.00 – 19.00 ч.
Уъркшоп 3

„Терапия на семейството в
случай на домашно насилие”
(случай на д-р Салвадор Минучин)
Ще бъде представен случай на един от пионерите в системния подход д-р Салвадор Минучин,
създател на структурния подход във фамилна терапия. Случаят ще илюстрира както уникалните
авторски методи на д-р Минучин, така и основните принципи на системния подход и динамиката на
семейството при домашно насилие. Д-р Салвадор Минучин притежава уникалната способност да
дава надежда и нова перспектива на семейства, когато са в криза и да ги насочва към използването
по нов начин на техните истински и автентични отношения.
Водещ: Валентина Маринова

3 септември, вторник
10.00 – 13.00 ч.
„Моделът на израстването на
Уъркшоп 4
Вирджиния Сатир”
Вирджиния Сатир е социален работник, която открива в практиката, че най-ефективният начин за
утвърждаване на здравословни и позитивни промени е чрез работата със семейства. Тя е създател на
уникален подход, който до днес се използва в социалната работа, психологията, психотерапията.
Уъркшопът ще илюстрира чрез преживелищен опит основните постулати и принципи от подхода на
В. Сатир; ще се дискутира казус от практиката и ще бъдат обсъдени основните приложения на този
изключително богат подход в социалната работа, психологията и ежедневието.
Водещ: Валентина Маринова
16.00 – 19.00 ч.
Семейните митове в практиката на системната
Уъркшоп 5
терапия (Миланска школа, Тависток и др.)
Семейният мит е обединяваща форма на семейния образ, история, идеология с която всички се
идентифицират. В него се съдържа знание за това, кое е прието и кое не, как да се мисли, прави,
говори, чувства, цени. Той е необходим тогава, когато границите на семейството се намират под
заплаха. В процеса на терапия е добре терапевта да разпознае семейния мит, защото често този мит
поддържа семейната дисфункция и ако не се трансформира симптоматичното поведение остава и
нищо не се променя. Семинарът е базиран на практически случаи от Миланската и др.школи.
Водещ: Румен Георгиев
4 септември, сряда
10.00 – 13.00 ч.
Уъркшоп 6

Проблемно поведение при деца и юноши и насоки
за превенция – системно диалектически подход
д-р Джордж и Васо Василиу
Запознаване с подходите за справяне с проблемното поведение на деца и юноши в Атинския
институт Антропос. Илюстрация с пример от практиката.Акцентът на този семинар е върху
тийнейджърската възраст и методи за превенция. Кои деца са рискови за започване на злоупотреба с
наркотици, каква превенция може да се осъществи в къщи и училище, какви програми се
практикуват?
Водещ: Румен Георгиев

16.00 – 19.00 ч.
Уъркшоп 7

Конкретни стъпки в работата със семейство при
наличие на сексуално насилие - стратегия,
разработена от „Института на Джей Хейли и Кло
Маданес”, Вашингтон и импликациите й към ролите
„извършител/жертва” в обществения контекст
Освен подробно запознаване с конкретните стъпки, важността на спазването на последователността
им и тяхната обосновка, участниците в този уъркшоп ще придобият осезаемо познание за това как
емоционалното благополучие на жертвата и извършителя могат да не бъдат взаимно-изключващи се
цели. Ще бъдат стимулирани да пренесат това познание към семейства, в които са налични тези
роли, макар и в по-малки степени и „постигнати” чрез съвсем друг тип поведение, както и към
обществения контекст.
Водещ: Женя Георгиева

19.30 – 20.00 ч.

Закриване

