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Обява за интензивен тренинг  
„Ние можем да наречем всяка  

истина грешна, ако не е придружена  
с поне една целувка.” 

                         Ф.Ницше  

КАК ДА СЪОБЩИМ ИСТИНАТА ЗА 
ОСИНОВЯВАНЕТО? 

 
 Участници :  

Тренингът е предназначен за СЕМЕЙСТВА С ОСИНОВЕНО ДЕТЕ но 
ще е полезен и за  педагози,психолози, социални работници ,както и 
за студенти от съответните специалности. 

 Времетраене: 
Състои се от 180мин.тренинг разделен на две части съчетаващ 
теория и интерактивно взаимодействие. 

 Съдържание:  
В тренинга ще се презентират съвременни подходи за разбирането 
и  поддържането  на градивна комуникация между осиновител-
осиновено дете. 

 Методи:  
Тренингът има своята теоретична част , но съчетава в 
структурата си  и практическа насоченост. 
  

                   Водещ на тренинга:                                         
 

Иван Павлов- психолог ,фамилен консултант ,обучител на кандидат-
осиновители и водещ на групи за подкрепа  

  
Дата на тренинга: 29.11.2012г. 

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

Времетраене:  18.00ч-21.00ч. 
внасяне на таксата ще се проведе на 29.11.12г. от 17.30ч. на същия 

адрес 
Срок за записване 28.11.2012г. на  e-mail:igpavlov@abv.bg 
За информация телефон  0889274114  
 

           Индивидуална  такса: 10лв./ за семейство/ 
           За институции  и специалисти такса: 20 лв. 
         

Председател на УС: 
 Румен Георгиев 
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