
 

ОРГАНИЗИРА 

ГРУПА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА НАСТОЯЩИ И 

БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ 

/психологическа работа в група, която би могла да е полезна не само за 

родители, но и за всички, които се занимават с отглеждането и възпитанието 

на деца и тийнейджъри/ 

 

Това е група за хора, които имат затруднения или проблеми като родители 

или възпитатели. Групата предоставя възможности, различни от 

традиционната и добре позната психологическа консултация в индивидуално 

или семейно консултиране и психотерапията. 

Най-общо в груповата работа човек може да се изрази и работи не само 

вербално, но и като наблюдава или участва директно в сцената на своя 

конфликт, проблемна ситуация или проблемно отношение. Това дава 

възможност на членовете на групата да виждат в своето минало, настояще 

или бъдеще себе си и своята роля като родител или възпитател, важните 

събития и отношения със значимите за тях хора. По този начин става 

възможно да се изучава и тренира родителската роля или ролята на 

преподавател/възпитател в атмосферата и пространството, осигурени от 

рамката на групова психологическа работа, която предлага повече подкрепа и 

по-малко терапия.  

Групата предлага възможност за творческа работа, която изследва 

потенциала на всеки член на групата, в зависимост от неговите нужди и 

заявка, като му предоставя обратна връзка или супервизия. 



Сесиите се провеждат веднъж или два пъти седмично, от 18.30 до 20.30 часа, 

в сградата на Детската академия на адрес: София, кв. Лозенец, ул. „Христо 

Ценов”, бл. 9-13, партер. 

Групата стартира след като бъдат приети най-малко 8 човека. След началото 

на работата групата ще бъде отворена в продължение на един месец за прием 

на още 4 нови участници, след което ще бъде затворена за прием на други 

членове. 

Прием: желаещите да участват в групата ще бъдат приети след среща-

разговор с водещите. За целта е необходимо да се запише час за среща на 

някой от посочените по-долу телефони. 

Цена: 25 лева за сесия (два астрономически часа). Заплаща се след всяка 

сесия. 

Водещи:  

д-р Петър Цикалов, психотерапевт, групов терапевт и психодраматист, 

обучител към Фондация „Психотерапия 2000”, член на Българското 

дружество по психодрама и на Българската асоциация по психотерапия 

Калина Чикова, педагог, клиничен психолог и асистент-психодраматист, член 

на Българската асоциация по психотерапия 

За повече информация и записване: 

0888 714638: д-р Цикалов 

0885 806528: Калина Чикова 

  

 


