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Бюлетинът на Психотерапевтичен институт по
социална екология на личността е разделен на
две части:

1) Обучителни дейности на ПИСЕЛ за специалисти, 
работещи в сферата на хуманитарните професии, които
целят повишаване на квалификацията си (тренинг-
програми – ниво консултант и ниво психотерапевт; тренинг
групи за собствен опит; приложни семинари от поредицата
“Въведение в системното мислене”) и други (слайд 3, 4 и 5).

2) Дейности на проект “Семейна екология”. Проект “Семейна
екология е създаден от професионалисти, които са
придобили психотерапевтичната си квалификация в
ПИСЕЛ и практикуват в различни сфери на психичното
здраве. Те са насочени към различни групи: родители, 
деца, клиенти със специфични психични проблеми (слайд
6, 7 и 8).



Група за трениране на умения за общуване и
работа в екип

Развиване на умения за
общуване
работа в екип и група
лидерство

Използват се системен подход и арт-терапия

Информация за групата ТУК

Водещи: Румен Георгиев и екип (Красимир Иванов и Татяна
Кючукова)

Място на провеждане: София, ул. „Цар Самуил” № 16, ет. 2 
Срок за записване в групата – текущ

http://pisep.org/?page_id=606


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
Срок за записване в групата – текущ

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


Работа с групи и семейства в терапевтичните
общности. Философия и практика

Водещ: Федон Калотеракис, вицепрезидент на КЕТНЕА, 
неправителствена организация за лечение, превенция и
рехабилитация на зависимости). Теолог, психолог, 
музикант, баща на четири деца, обаятелна и лъчезарна
личност с изключително чувство за хумор.

Дата на провеждане 1 и 2 февруари 2014

Подробна информация за семинара ТУК

http://pisep.org/?p=757


Проект “Семейна Екология”
www.semeina-ekologia.org

Изграждане на мъжката идентичност (семинар в три части)

Информация ТУК

Водещ: Красимир Иванов, семеен консултант и Румен
Георгиев, фамилен психотерапевт

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

Дата на провеждане: 16 и 30 януари, 6 и 13 февруари 2014, от
18.00 до 20.30 ч. 

http://semeina-ekologia.org/2013/12/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-3/


Проект “Семейна Екология”
www.semeina-ekologia.org

Здравословната сила на негативните чувства
(дискусия за родители)  

Информация ТУК

Водещ: Валентина Маринова, доктор по педагогика, фамилен
терапевт

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

Дата на провеждане: 17 януари 2014, от 14.30 до 16.30 ч. 

http://semeina-ekologia.org/2013/12/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87-3/


Проект “Семейна Екология”
www.semeina-ekologia.org

Подкрепа на родители, които са преживели загуба на дете
(група за родители) 

Информация ТУК

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

Място на провеждане: ул. “Цар Самуил” № 16, ет. 2
Участието става след записване на телефон
0885 121345

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/

