Samtalsmottagning
Informationsblad

PRISER
inkl. moms

Privatpersoner
En session á 60 min
1.200 kr
Paketpris 5 sessioner á 60 min
5.700 kr
Paketpris 10 sessioner á 60 min 10.800 kr
Studentpriser
En session á 60 min
995 kr
Paketpris 5 sessioner á 60 min
4.725 kr
Paketpris 10 sessioner á 60 min 9.000 kr
Paketköp gäller ett år (12 månader) från och
med första sessionen.
Betalning
Vid paketköp finns möjlighet till avbetalning
enligt överenskommelse.
Återbud
Vid återbud, vänligen omboka/avboka
senast 24 timmar innan.
I annat fall debiteras samtalskostnaden.
Parkering
Det finns två besöksparkeringar vid huset.
Om dessa är upptagna finns det även parkering
markerad P deltagare.
Till denna parkering behövs ett tillstånd som
kan hämtas i huset vid receptionen.

SAMTAL » KBT, Kognitiv beteendeterapi
» Lösningsfokuserade samtal
» Samtal med inslag av CFT
Compassionfokuserad terapi
» ACT
Acceptance and Commitment Therapy
» Mindfulness
» Existentiell vägledning
SAMTALSTERAPEUTER
Madeleine Eriksson
tel: 0243 - 25 70 81
mobil: 070 - 634 38 26
mail: madeleine.eriksson@empowercenter.se
Catrin Johansson Fredriksson
tel: 0243 - 25 70 79
mobil: 070 - 267 51 87
mail: catrin.fredriksson@empowercenter.se
EXISTENTIELL VÄGLEDARE
Anders Bjurström
tel: 0243 - 25 70 77
mobil: 070 - 652 54 94
mail: anders.bjurstrom@empowercenter.se

Följ oss gärna på Facebook och/eller LinkedIn.
Swedish Empowerment Center

Om oss
Empowercenter har sedan vi startade 1990 arbetat med att utveckla det vi kallar empowermentpedagogik. Empowermentpedagogiken har tre grundstenar:
● Ett existentiellt synsätt
● Lösningsfokuserat förhållningssätt
● Involveringspedagogik
Vår övertygelse är att det endast är den enskilda människan som
kan ta ansvar i sitt eget liv. Vi är även övertygade om att vårt förhållningssätt som professionella är en viktig och ibland helt avgörande framgångsfaktor om de vi möter skall finna viljan, modet och
motivationen att ta detta ansvar.
Empowercenter är en personalägd ekonomisk förening, definitionsmässigt ett socialt företag. I vår verksamhet möter vi olika målgrupper på uppdrag av myndigheter och andra företag, och omsätter
empowermentpedagogiken i praktiken. Vi har även löpande utbildning och handledning med andra professionella som vill anamma
vårt arbetssätt.
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