
 
 

 
 
 

 

ПОКАНА 
за обучение на тема 

"Смърт и раздяла. Страхове в условия на пандемия. Начини за справяне“ 
 което ще се проведе на 15 април 2021 г. от 10.30 до 12.30 часа, онлайн през Zoom, 

обучител Радостина Пирева 
 

 
 

 
 

 
 
За кого е предназначено: 
 Ръководители  на социални услуги, психолози, социални работници, социални педагози, работещи в 
ЦСРИ, центрове за обществена подкрепа и общностни центрове, както и за по-широк кръг специалисти 
от помагащите професии 
 
 
 
 

Темите, които ще се разгледат са: 
 
 Смърт и раздяла; 

Етапи и развитие; Ролята  на специалистите в услугата; 
Как да се справим? 

 Методи за подкрепа и преодоляване на раздялата. 
Страхове при пандемия 
Как да ги преодолеем? 
Как да помогнем на бенефициенти и близки хора? 

   
Обучението ще включва няколко основни компонента: 

  
Кратко представяне по темата – личен опит от лектора; 
Обсъждане на ключови въпроси свързани с преодоляване на загубата. 



 
 

Възможности за подкрепа на хората – загубили близък човек. 
Как да преодолеем страха от смърт и болест в условия на пандемия.    
(Дискусия) 
Представяне на случаи от практиката. 
Въпроси и отговори свързани с темата. Обобщение. 

 
 
 
ОБУЧИТЕЛ: РАДОСТИНА ПИРЕВА –ЕКСПЕРТ  
Образование 

• Магистър по „Мениджмънт на социалните дейности и системи“ – СУ „Климент Охридски”  

• Бакалавър по Социални дейности и специализация „Социален мениджмънт” БСУ гр. 
Бургас 

• Сертификат за работа по Когнетивно поведенческа психотерапия 

• Сертификати от различни обучения през годините 

Квалификация и опит: 
•  От 2001г. Ръководител на Общинска служба за социално подпомагане община Несебър 

• От 2003г. Директор на Дирекция „Социално подпомагане” към АСП в община Несебър 

• От 2010г. до 11.2018г.  Директор на „Управление Социални грижи и услуги” община 
Несебър 

• Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, отговарящ за социалните услуги в 
община Несебър през периода 2010г. до 2018г 

• Отговаряла съм за цялостната социална политика и социални услуги в община Несебър 
през периода 2010г. до 2018г 

• Ръководител на проекти -  Личен Асистент, Помощ в дома, Подкрепа за достоен живот,и 
др. по ОП РЧР и АСП. 

• Експерт на НАСО 

 
 
 


