
	

Семинарът ще се проведе на 
1. 07. 2017  г. (събота) 
от 10:00 до 18:00 ч. 
в Център “Есенс” 

на ул. “6-ти септември” 37

Такса за участие 60 лева

Срок за регистрация и плащане 
10. 06. 2017 г. 

Начини на плащане: 
1. По банков път 
IBAN: BG69 SOMB 9130 1054 8099 01 
(Общинска банка) с основание “Такса за 
семинар”

2. В брой при Борислава Мечева, 
Златка Михова, Мариета 
Дюлгерова или Георги Френгов

За контакти: Борислава Мечева 
Тел. +359 888 5 777 61, bobimetcheva@gmail.com www.baft.bg


http://www.solidarnost-bg.org

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ    
    в партньорство с  Проект СОЛИДАРНОСТ 

организира еднодневен семинар на тема: 

Семейството в процеса на рехабилитация на зависими 
с водещ     Рууд Брюгеман

Рууд Брюгеман е семеен и групов терапевт, обучител и 
супервизор, експерт по зависимости, специализирал в 
Белгия, Франция и Холандия. Той е член на Белгийската 
федерация на терапевтичните общности. Р. Брюгеман е от 
създателите на настоящия терапевтичен модел в Европа 
за лечение на зависимости, т. нар. “трето поколение” 
терапевтични общности, консултант в редица европейски 
проекти, посветени на добрите практики в Европа и 
доказателствата за тяхната ефективност. С 
методическата помощ на  Р. Брюгеман е създаден 
“Проект Солидарност” в България. Той е член на УС на 
Сдружение „Фракарита България“.

Терапевтичните общности в Европа като терапевтична модалност са 
повлияни от различни фактори като културални различия, политически 
приоритети, икономически контекст и социална политика. Въпреки че 
първоначално са вдъгхновени от американския модел, европейските 
терапевтични общности имат своя идентичност: бихейвиористичният 
подход на американските общности е допълнен с обучителните теории в 
Европа, психоаналитичното мислене, системното мислене, социалното 
научаване, включването на обучени професионалисти (вместо само 
възстановени бивши зависими като членове на екипите), и семейно-
ориентран подход. Терапевтичните общности възникват като лечение, 
базирано на вярванията, принципите за само-помощ и взаимо-помощ в 
групи с хора с подобен проблем, но новите тенденции обръщат внимание 
на включването на семейството и научното обосноваване на метода. 
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