ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
КАТАЛОГ “СЕМЕЙНА ЕКОЛОГИЯ”
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЪВРЕМЕННОТО
ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА
ЗА ПРОЕКТА:
Проектът “Семейна екология” се реализира от екип на Психотерапевтичен институт по социална
екология на личността (ПИСЕЛ). В него работят признати специалисти от сферата на психичното здраве,
с дългогодишен опит в консултирането, превенцията и психотерапията.
Проектът е насочен към родители и има за основна цел да отговори на съвременните
предизвикателства във възпитанието и отглеждането на децата.
Внимателно сме разработили различни теми, които касаят най-често срещаните трудности в
ежедневието на родителите. Тези теми могат да се провеждат в различен формат, спрямо заявката и
потребностите на участниците:
- Индивидуална консултация;
- Семейна/родителска консултация;
- Групова работа/дискусия/семинар.
Представят се актуални концепции за родителстването и се разискват конкретни примери и казуси
от практиката на водещите, както и се отговаря на специфични въпроси, които затрудняват родителите
или представляват интерес за тях.
ЗА НАШИЯ ЕКИП:
Институтът ПИСЕЛ е основан 1994 г., член на Камарата на Тренинг институтите по фамилна
терапия към Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA). Членове на института са реализирали
специализации, магистратури и докторски титли в страната и чужбина, имат публикации в международно
признати списания по психология, преподавали в СУ „Св. Климент Охридски”, Нов български
университет, Медицински Университет – София, различни университети в Европа и извън нея.
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:
Нашият екип е убеден, че може да предложи подходяща помощ/консултация за съвременния
български родител. В този океан от информация и привнесени „на парче“ от чужбина идеи и теории за
родителстване, ние предлагаме научен подход и опита си на специалисти с дълбоки познания за
българското семейство, така че всички тези модерни идеи да бъдат адаптирани по най-ефективния начин
към българската реалност.
Вие ще организирате курсове / лекции / семинари в желания от вас формат и съдържание. Нашият
екип се наема да проведе цялата обучителна и/или терапевтична част. В случай на събитие насочено към
широка аудитория, ще публикуваме на нашите сайтове дните, часовете и темите на обсъждане, които ще
се провеждат във вашия център с наше съдействие.
ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ЛЕКЦИИ / СЕМИНАРИ:
Кризата между 2-та и 3-та година. Първият пубертет.
Детето, семейството и детската градина
Агресията при децата във възрастта 3-7 години
Детските страхове и детската тревожност във възрастта 3-7 години
Как децата да растат уверени, да имат самочувствие и да постигат успехи
Емоционалната злоупотреба като аспект на родителско-детските отношения
За контакти и информация: Иван Павлов, тел. 0889‐274‐114 , имейл: semeina.ekologia@gmail.com

http://www.semeina‐ekologia.org

Здравословната сила на “негативните чувства”
7 успешни начина за общуване и възпитание на децата
Да възпиташ и отгледаш момче.
Взаимоотношенията Бащи/Синове - ключова роля за изграждане на мъжката идентичност
Да възпиташ и отгледаш момиче.
Пълноценните взаимоотношения между бащи и дъщери
Специализирани консултации за семейства, които са осиновили дете/деца.
Специализирани консултации при употреба на наркотици или алкохол от страна на детето.
Фактори на успешния брак
ВАЖНО: РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ / ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО ВАША ЗАЯВКА
ЦЕНИ:
Формат

Продължителност
време

Лекторска такса

Препоръчителна
крайна цена

Индивидуална консултация

1 - 1,5 часа

20 лв.

30 лв.

Семейна консултация

1 - 1,5 часа

30 лв.

40 лв.

Лекция/Дискусия по тема

2 часа

10 лв. на присъстващ /
15 лв. на семейство /
(мин. 50 лв. на лекция)

20 лв. / човек
30 лв. / семейство

Семинар (полудневен / дневен )

3 - 6 часа

по договаряне

по договаряне

За контакти и информация: Иван Павлов, тел. 0889‐274‐114 , имейл: semeina.ekologia@gmail.com
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