www.ngogrants.bg
По покана на Фондация”Бетел България” в гр.София ще се проведе

Семинар „Посветени да помагаме на страдащи от зависимости лица и
техните близки”
Семинарът е споделен опит на Асоциация „ Бетел Интернационал” за 30 години работа със
зависими лица.
Говорители:
 Елиът Тепър, Президент на Асоциация ”Бетел Интернационал”
 Хавиер Гонзалез, Главен секретар на Асоциацията и един от първите, възстановили се в
програмата на „Бетел”
15 Октомври 2015, Зала 3, Културен център „Красно село”бул.Цар Борис ІІІ №41,
1612 София |
За кого е събитието:
 Семейства и близки на страдащи от всякакви зависимости лица,
 Публична и общинска администрация вземащи решения, магистрати, юристи,
журналисти и т.н.
 НПО , работещи в сферата на превенция, лечение и рехабилитация на лица,
зависими от наркотични и упойващи вещества,
 Гражданско общество
За говорителите:
Елиът Тепър- Основател и Международен директор на Асоциация”Бетел
Интернационал”; мисионер , служещ в WEC International/www.wec.org/; Президент на

AMEC(The assemblies of WEC, Int.) и Главен Пастор в християнска църква
„Бетел”,гр.Мадрид ,Испания. По образование финансист, преподавал в Харвард,САЩ.
Автор на книгата”Цената на Царството”- http://blog.christianfocus.com

Javier Gonzales (Хавиер Гонзалес) –Главен секретар и пастор в централната църква на
Betel Internacional в Мадрид, Испания; музикант и музикален ръководител ;
дългогодишен експерт в работата със зависими към уповайщи вещества.
Програма
17:00 – 18:30

Сесия 1: Презентация на Associacion”Betel Internacional”.
 Как започна всичко преди 30 години,
 Какво значи да се посветиш да работиш със зависими лица,
 Какво постигнахме до сега,
 Дискусия.

18:30 – 19:00

Кафе пауза

19:00-21:00

Сесия 2:Ролята на духовната терапия в освобождаването от зависимости
 Победа и спасение в живота на бивши зависими към упойващи вещества
 Основните принципи в духовното обгрижване на зависимите
 Дискусия
ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!

Събитието се реализира по проект №BG05/1353 „Отворени врати за междукултурен
обмен и доброволчество между рeхабилитантите от защитените жилища на
"Бетел"в България и Испания”, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП за
финансиране на НПО 2009-2014 г.
За контакти и записване: Елка Ботева – координатор проект, 02/8240153 ;02/9835268
0894 510 234; e-mail betel.bulgaria@mail.bg

