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Биография на Ян Пит Х. Де Ман 
 

 
 
29.11.1942  роден в Брюксел (Белгия). 
 
 
Обучение и квалификации:
 
1960-1962 Stedelijke Normaalschool, Антверпен (Белгия): образование – 

преподавател (математика, физика, икономика) 
1963-1968 Свободен университет в Брюксел (Белгия): диплома по психология, 

специализация по обучение и образование 
1972-1973 следдипломна квалификация по фамилна терапия в Антверпен 
(Белгия) 
От 1987 участие в международни конференции по фамилна медиация в 

Женева, (Швейцария), Кан (Франция), Намур (Белгия), Йерусалим 
(Израел), Брюксел (Белгия), Лондон (Великобритания) и др.; и в 
национални конференции по проблеми на семейното право в 
Антверпен, Лювен, Брюксел, Лювен-ла-нюв и др. 

От 1989 различни квалификации като медиатор при развод, фамилен медиатор; 
практики: медиация при развод в Мичиган (САЩ), Дъблин 
(Ирландия), Мюнхен и Щутгарт (Германия), Тилбург (Холандия); 
семейна медиация в Брюксел (Белгия); медиация жертва-насилник в 
Лювен (Белгия) 

От 1990 следдипломни квалификационни семинари по фамилна медиация в 
Белгия, Франция и Германия 

От 1992 представя доклади, свързани с фамилна медиация, на международни 
конференции по (фамилна) медиация в Лондон (Великобритания), 
Дъблин (Ирландия), Брюксел (Белгия), Оняти (Испания), Мадрид 
(Испания) и др. 

1992  акредитиран от Белгийската асоциация по фамилна медиация (AMF) 
1997  Училище по социално подпомагане на френската общност в Дур 

(Белгия): квалификация по медиация. 
 
 
Заемани длъжности:
 
1969-1990 психологически съветник в Държавния център по социални грижи в 

Антверпен; услуги по грижи за децата, специализира настаняване в 
семейства на осиновители и приемни семейства, развива най-
ефективната скала за избор на приемни семейства 

1990-1992 сътрудник обучител към B.G.M.K. (Организация за защита на 
разведени мъже и техните малолетни деца) 

От 1989 частна практика по фамилна медиация в Егедем-Антверпен и от 
1991-1998 в сътрудничество с Европейския център по фамилна медиация в 

Брюксел 
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Членства и участия:
 
От 1980 в две неправителствени организации на разведени: като ръководител, 

съветник и консултант на група 
От 1984 участник в шест работни екипа за разработване на закони за 

развод/раздяла/права на родителите 
От 1985 Група по съвместно упражняване на родителски грижи: срещи на 

родители, информация по „съвместно попечителство” за 
заинтересовани родители (конференции, статии, телевизия, в 
Парламента на Белгия, като гостуващ лектор, дисертации на студенти 
и др.), научни изследвания и статии, усъвършенстване на закони и т.н. 

 
Учредител на: 
 
Federatie Gezinsplaatsing (Федерация на приемните семейства в Белгия) 
 
Association pour la Médiation Familiale (Белгийска асоциация по фамилна медиация) 
– член на борда и организационния комитет 
 
Европейски институт за закрила на най-добрия интерес на детето: научни 
изследвания и публикации, „превод” на изследователски открития в практически 
инструменти, решения и модели (въпросници, закони и т.н.), услуги по фамилна 
медиация, Група по съвместно попечителство и съвместно упражняване на 
родителски грижи. 
 
 
Контактна информация: 
 
Jan Piet H. de Man 
Ter Voortlaan 58 
B-2650 Edegem 2 
Belgium 
Тел. (след обяд) и факс: ++32.3.4405326. e-mail: de.man@pi.be 
 


