
„Въведение във фамилна психотерапия
и системен подход” 

дата:  20.06.2021 (неделя)
час: от 15.00 до 19.00ч.
град: София
място на провеждане: ул. княз  Борис 1, 122, ет.2
такса участие в семинара: 60 лева
за записване: тук 

за повече информация: 
0892 348 372 (между 10.00 - 12.00ч.)
0885 162 667 (между 14.00 - 16.00ч.)
водещи:
Диана Алексиева
психолог, системен и брачен психотерапевт  
Цанка Георгиева
социален педагог, системен и арт-психотерапевт

психотерапевтичен 
институт по 
социална екология на 
личността

Системната психотерапия е насочена към това да лекува взаимоотношенията, като за целта из- 
следва начина, по който функционира системата от взаимовръзки, в които пациентът е поставен. 
Индивидът се разглежда не отделно – сам по себеси, а в контекста, в който той е живял, живее и 
общува. 
Да прилагаш само индивидуален подход към проблемите на клиента си е като да фокусираш теле- 
скопа си върху една звезда, игнорирайки съзвездието, в което тя принадлежи, силите на взаимо- 
действие в звездните купове и мъглявини, гравитационната й свързаност с междузвездния прах, с 
плазмата, с невидимата тъмна материя в нейната галактика, нито да подозираш, че всички обек- 
ти от тази галактика участват в движение около общ център.
Този въвеждащ семинар има своята стойност сам по себе си. А ако решите да продължите в про- 
грамата на ПИСЕЛ "Базисно ниво във фамилната терапия", часовете  ще ви се зачитат.    

Участниците в този семинар 
ще имат възможност:

• да се запознаят с основните принципи 
и теоретични постановки, на които се 
базира един от основните подходи в 
психотерапията и кои са основополага-
щите професионалисти в него

• да участват в разгледането на случай, 
илюстриращ приликите и разликите с 
другите подходи

Подходящ е за всички ползващи 
групови форми на работа:

• психолози

• социални работници 

• лекари 

• студенти

• специални педагози 

• трудотерапевти

• възпитатели 

• екипите в домове за деца и възрастни

практически семинар от поредицата

https://forms.gle/9N5B4PYGG1iXExnh6

