
За Вас, психолози и социални работници, 
работещи в Консултативни центрове и Центрове 

за обществена подкрепа, както и за по-широк 
кръг специалисти, консултиращи деца 

въвлечени в родителски конфликти, Фондация 
„Асоциация Анимус” ще проведе обучение на  

тема: 
 

 

РАБОТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ СЛУЧАИ НА 

ДЕЦА ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ    

КОНФЛИКТИ 

 
Ако искате да научите повече за:  
 

 Общите характеристики на родителските войни; 

 Практиките за оценка на последиците от родителския конфликт; 

 Разграничаване на въвличането в родителските конфликти от  
травматичния опит от домашно насилие; 

 Интервенциите при различните членове на семейната система 
въвлечени в конфликта; 

 Мултидисциплинарната работа при случаи на деца въвлечени в 
родителски конфликт;  

 Превенцията ожесточението на конфликта  
 

Обучението е насочено към развиване на умения за: (1) оценка на 
признаците за родителски конфликт и отчуждаващи тактики; (2) 
придобиване на умения и разбиране на специфичните потребности и 
проблеми на децата в ситуация на родителски конфликт; (3) умения за 
психологическо консултиране и практически насоки в подобни ситуации.  
 

Обучението е 16 учебни часа, разпределено в 3 дена и ще се 
проведе на 10, 11 и 12 февруари  2020 г. в гр. Царево, област Бургас  в 

базата на Българо-германски център за професионално обучение.  
  
Цената е 310 лв. и включва: обучителна такса, две нощувки, две 
закуски, две вечери и два обяда.  
 
 
ВАЖНО! 
 

Срокът за записване в обучението е до 05.02.2020 г.  
 

Цената за нощувка е за настаняване в двойна стая с още един човек.  

 

При желание за самостоятелно настаняване се доплаща на място по 15 лв. 

на вечер. 



 
Заявете участие на и-мейл: trainingcenter@animusassociation.org 
или на телефони 02 9835205; 9835305; 9835405. 
Допълнителна  информация може да получите от Миглена 
Атанасова- координатор на учебен център „Анимус” 

 
ПРОГРАМА 

 

Работа за превенция и интервенция при случаи на деца въвлечени в 
родителски конфликт 

 

10 февруари, понеделник 
 

 

14.30 – 16.00 Откриване на обучението, представяне на 
участниците.Цел на обучението, очаквания, 
правила, програма.  Работна дефиниция. 

16.00 – 16.15  пауза 
 

16.15 – 17.45 
 
 

Първоначална и обща характеристика на случая. 
Достъп на този тип случаи до системата за 
закрила на децата. 

 
11 февруари, вторник 
 

 

9.00 – 10.30  Практики за оценка на последиците от 
родителския конфликт. 

10.30 – 10.45  
 

кафе пауза 

10.45 – 12.15  Последици от родителския конфликт, 
индентифициране на отчуждаващи тактики. 

12.15 – 13.15 Обяд 
 

13.15 – 14,45 Отчуждаване или справяне с травматичен опит 
от домашно насилие – възможности за оценка и 
разграничаване. 
 

14.45 – 14.30   кафе пауза 
 

14.30 – 16.00 Интервенции при различните членове на 
семейната система въвлечени в родителския 
конфликт. 
 

12 февруари, сряда 
 

 

09.00 – 10.30 
 
 

Мултидисциплинарна работа при случаи на риск 
от ожесточаване на конфликта. 

10.30 – 10.45   пауза 

 
10.45 – 12.30 

Превенция на риска от задълбочаване на 
родителските  конфликти и въвличане на детето  
Обобщение и приключване. 

 

mailto:trainingcenter@animusassociation.org

