
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ организира двудневен семинар на тема: 

Използване на метафори и символи като “плаващи обекти”  
в системната фамилна терапия и при подкрепа на семейства,  

преживяващи загуба с водещ Мари Жан Шон 

на 13 и 14 юли (събота и неделя), 2019 от 10:00 до 18:00 ч. в “Есенс” център, ул. “6-ти септември" №37, София 
  
Имейл за регистрация: margarita.halachliyska@gmail.com 
Лице за контакт: Маргарита Халачлийска За семинара и водещата

Семинарът ще се състои от 8 сесии по 
час и половина, в които ще се редуват 
теоретична част с представяне на 
концепцията за метафори и “плаващи 
обекти” в системната терапия, 
клинична част с работа по случай, и 
практическа част с индивидуална и 
групова работа. Ще бъдат представени 
няколко техники с използване на 
копчета, предмети и карти.

Мари Жан Шон е клиничен психолог, 
системен терапевт, супервизор и grief 
counsellor. Системна терапия завършва в 
Белгия в Université catholique de Louvain, 
а преди това клинична психология в 
Париж. Понастоящем живее и 
практикува в Люксембург. Провежда 
регулярно семинари пред френско- и 
немско-езична аудитория. Част от 
професионалния ѝ път е в Германия - 
първоначално като обучаващ се, а после 
като обучител и супервизор в Institut für 
Trauerarbeit, Хамбург. Автор е на няколко 
статии, публикувани във френското 
издание Thérapie Familiale и понастоящем 
е председател на Асоциацията по 
фамилна терапия в Люксембург.

Такса за участие (в лева)

Ранна 
регистрация до 
10.06.2019

Студенти и членове на БАФТ 120

Стандартна такса 140

Късна 
регистрация до 
13.07.2019

Студенти и членове на БАФТ 160

Стандартна такса 180

Начини на плащане: 
1. Банков превод на IBAN: BG69 SOMB 9130 1054 8099 01 
Общинска банка  
Титуляр: Българска асоциация по фамилна терапия 
Основание: Такса за семинар 

2. В брой при: 
Маргарита Халачлийска  margarita.halachliyska@gmail.com, или при: 
Борислава Мечева - bobimetcheva@gmail.com 
Теодора Гергинова - teodora.gerginova@gmail.com 
Георги Френгов - jorofrengov@gmail.com 
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