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Handledning till reducerat pris hos deltagare under vidareutbildning!
Gestaltakademin kör nu den första omgången av en vidareutbildning för handledare. För att bli certifierad
Praktisk handledare ska deltagarna genomföra ett antal handledningar, både individuellt och i grupp.
Deltagaren går parallellt i egen handledning på samma sätt som för terapi- och konsultuppdrag under
diplomprogrammen. För detta söker de klienter!
Intresserad för egen del eller för medarbetare?
Nedan finns ”annonser” från några deltagare som söker fler klienter. Kontakta personen direkt för ett
förutsättningslöst samtal.
*********************************************************

Namn: Ulrica Fritzson
Jag är utbildad gestaltterapeut i Danmark och har under
många år arbetat med samtal, enskilt och i grupp, samt
handlett personalgrupper inom Kriminalvården,
behandlingshem och på svenska ambassader i Afrika. Jag
är också präst och har lång erfarenhet av att möta
människor i kris och med svåra existentiella erfarenheter.
Jag har även arbetat som behandlare mot våld i nära
relation under ett antal år i Malmö.
Jag har under de senaste åren arbetat mycket med försoningsarbete, både tillsammans med människor som
begått grova kränkningar och med människor som lever i relationer de inte mår bra av eller som vill reparera
relationer som av olika skäl inte fungerar.
Jag är baserad i Lund och tar emot samtal enskilt och i grupp runt om i Skåne.
Handledningsarvode under vidareutbildningen: 650 kr för individuell handledning och 1100 kr för
grupphandledning
Kontaktuppgifter: ufritzon@yahoo.se, 072-2519 888
********************************************************

Namn: Kristina Stensson Ljungdahl
Jag har arbetat med människor och relationer på olika sätt de senaste 30 åren som utbildare, kommunikatör, projektledare, processledare och chef. Den röda
tråden har alltid varit mötet - mött som berikar, berör, krånglar till och skapar
nytt. 2015 blev jag färdig gestaltterapeut och har sedan dess egen mottagning på
deltid. Som handledare vill jag fortsätta använda och utveckla min kompetens att
skapa tillitsfulla och trygga möten.
Handledningsarvode under vidareutbildningen: Individuell handledning under
utbildningstiden 450 kr/ timme inkl moms (60 minuter). Baserad i Stockholm
Kontaktuppgifter: kristina.stenssonljungdahl@gmail.com, 070-712 6979
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Namn: Svava Sigursveinsdottir
Jag är auktoriserad gestaltterapeut och handledare som brinner för
Empowerment. Jag vill hjälpa gruppen och individen att hitta sin styrka och
att skapa bra forum för utforskande och utveckling. Min bakgrund är inom
humanistiskt och existentiellt behandlingsarbete. Har inspirerats mycket av
KASAM begreppet och tror att det är viktigt att arbeta med mening och
sammanhang i handledningen. Jag har haft utbildnings och
handledningsuppdrag både för offentlig verksamhet och näringsliv. Är
verksam i Falun, Dalarna och i Stockholm.
Handledningsarvode under vidareutbildningen: Under utbildningstiden
erbjuder jag handledning i grupp och individuellt till reducerad pris: 450 kr
exkl. moms per 60 min
Kontaktuppgifter: gestaltterapeut.svava@gmail.com, 073-701 6690
Länk till SAGs hemsida
*********************************************************

Namn: Caroline Stenbacka Nordström
Jag är auktoriserad gestaltterapeut och organisationsteoretiker med praktik
som passion. Detta har lett till ett fint författarsamarbete och boken Stolthet
som strategi. Min drivkraft är att stötta människor i att växa i sitt eget
personliga uttryck oavsett verksamhet, profession och position. ”Att ta sig själv
på allvar och inte ducka för det tuffa som det innebär – och att också se det
vackra som det redan är.”
Jag vill gärna träffa klienter i Stockholm och erbjuder handledning i grupp och
även enskild stolthetscoachning. Välkommen att kontakta mig!
Handledningsarvode under vidareutbildningen: från 450 kr inkl moms/person
Kontaktuppgifter: carolinestenbacka@gmail.com, 076-802 6051
Länk till SAGs hemsida
www.stolthetsomstrategi.com
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Namn: Victoria Lakomova
Jag är en handledare som fokuserar på medvetenhetshöjande och
tillitsbyggande. Jag vill stödja mina klienter i att utforska deras verklighet.
Min starka övertygelse är att förändringen börjar där medvetenheten om
det som ÄR väcks. Jag har en lång erfarenhet av projektledning,
försäljning och ledarskap inom resebranschen, vilket gör att jag har stark
förståelse för lönsamhetskrav och personaltäta verksamheter. Jag har
även ett starkt intresse för kulturbyggande och dess påverkan på
verksamhetens mål.
Välkomna att samskapa med mig!
Handledningsarvode under vidareutbildningen: Individuell handledning - från 450 kr ink moms/timme
Grupphandledning - från 750 kr ink moms/timme
Tar emot klienter i Stockholm
Kontaktuppgifter: victoria.lakomova@gmail.com, 0706-980 433
*********************************************************

Ev frågor om vidareutbildningen svarar gärna Ulf Grundel (kursledare) på.
ulf.grundel@telia.com, 070-4827 313

