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Семинар от поредицата  
Въведение в системното мислене 

 
Преминаването на трансгенерационните граници и 
отражението му върху развитието на децата в 

семейството 
 

             Психотерапевтичен институт по социална екология на 
личността организира семинари за специалисти от сферата 
образованието, здравеопазването, социалните услуги и институциите 
работещи с деца в риск (Центрове за обществена подкрепа, Центрове за 
настаняване от семеен тип, Центрове за социална рехабилитация и 
интеграция, Комплекси за услуги за деца и семейства, Центрове за 
приемна грижа, КЦ, МКБППМН, ОЗД, педагогически съветници и др.) 
Семинарът е подходящ и за всички други специалисти работещи с деца 
и семейства. 

 
Кога? На 26 март  2017, неделя от 11.00 до 18.00, град София адрес: 
ул. Княз Борис Първи № 122, етаж 2  

  
Такса участие в семинара: 50 лева (ако таксата се заплаща от 
организация –70 лева)  
 
Краен срок за записване 22 март 2017    
 
Максимален брой участници – 15. Регистрирането за семинара 
приключва при запълване на бройката. 
 
Семинарът е конструиран така, че има своята завършеност, но 
същевременно ще се признава, като част от тригодишната тренинг 
програма на ПИСЕЛ Фамилно и брачно консултиране.  
За повече информация и записване pisep.institute@gmail.com и  
0896 753837.   
 
Водещ: Валентина Маринова, фамилен и арт психотерапевт, 
преподавател към тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ.   
 

Председател на УС: 
 Румен Георгиев 
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