
ý. ffiивяагФрOда вI4плачу€ться 5 тренерае[-психологам на умовах поfодинноi оплати
i,з ечв*тупвногG розрахунку:
] - j Ча* }rобсти одного тренера : 200 грн.iгод;
1,2 Одне заняття трива€ 8 годин (1600 грн./заняття);
1"З triлануеться 5 занять з однiсю групою : 40 год/група (8000грн/група);
1,4 iЗлануеться, rцо 1 тренер проводить повний цикл навчання з 5 групами ( 8000 х 5
грут; : 4С000 грн/групи);
i.5 П'ятъ TpeHepiB проведуть 25 груп : 200000 грн;
1 .6 Фдна група - 1 2- 15 осiб
i ','Lý*ь*го: Зti0-375 осiб.
?- Трв*tсглортшi витрати:
2.1ts;ттрати заод}iу поiЪдку (м. КиТв) складають:200 грн;
.:"7" BapTicTb lтроiЪду одного тренера складае 5групи : 1000 грн;
2,З Всь*го: BapTicTb 5-ти груп за Bci заняття 1000 х 5 : 5000 грн;
2.4 Есъогс витрати складають :25000 грн;

З. Френада примiацецня:
З. j Всьогt> плануеться t25 занять.

З,2 BapTicTb оренди за одне заняття : 500 грн;
З"З tsсь*го витрати на оренд1, приьлirцення I25 х 500 : 62,500 грн.

Квалiфiкацiя фахiвцiв
ýi*.дас тренiнговий центр <Персонал- Рост>>:

Jtr:рвя** ЕЕiддубна - *gрт }-{фiксэiзат*л,.ti;i психодрама-терапевт (с 2002 года), навчаючий
тFенер {з 2006 року) €вропейского Iнститута Психодрами (Psychodrama-Institut fur
Еuтора Е. V., PIfE), Германiя. 18-рiчний досвiд роботи бiзнес-тренером, консультантом
и fiсихотерапевтом.
Е{ат*lзiя Коваль - сертифiкований психодрама-терапевт (з 2002 року) i навчаючий
тренер {з 2006 року) европейского Iнститута Психодрами (Psychodrama-Institut fur
Еrвrr:ра Е" V", PIIE), Германия. Кандидат Межнародноi Психоаналiтичноi АсоцiацiТ
{,iPAJ, tr5-летний досвiд роботи психотерапевтом, консультантом в медичних центрах.
Rýар*вяк""з ЛкздmgЁdлm Грн*к,tтрiжв** *- *,t,.H;!sK, *rliBpclб" ý*а*титутy шЁихO:тtзгii'iменi Г.С.
|i,"iс","14цq]g, fi{:ихФтераffiеýт {гешлтальттервлriя, K]-l{', {fu{i}R. ттз*,лзч.яg*Jлл-к1,,r,}, з,лащi*ъллальний

cкfl{]ex]T ФБL]fl] з т]итань шсихtзлФгj"ттт*зj"р*пбiлiтвцii"*яа*елgння9 {Ifiстра}кдалого вiд
]1 1 ?'i,*: !э ;",.{} j*,J л,tз кtз и фл i кту-. УБ Д,
*1;эý*,г*s*g,**к &4*рýgа $ýtз-lяяз;qвяru*х,ярf;жхва *- Fia},.K"*Iз" }нсз,ля:г"vту tтc},{x*;T*l-ii iltTeнi Г,С" Кtзс,гкюаl

fi*и}l.с},т€раý€Ет {г*штакьтт*р*гшiя,ýиýтемна *iMeflaнa ,тсрlхOтера.гtiя, травrч,rафслrсус),

rяаrлitэн;ыlьнi.jй *кс!]ср1] t}БСС :з гI[4т,ань ж*i.зхФ]lФI"iчнсзi р*а6i;tiт:,азлii' l*a*e-ll*HHя,

]-[*ff л]рая{да,rт Ф г* Bi д Bi тlськOвФг{л конф;з i кз,у.

Гя-эр**я-ъ*,н,*яй ýýж*ык* - тэрофg**р, lli}Kэ,{}p г}сижФJлФI,i.gних наук, сllанiн*lд.ь в r,а;з,узi

ý _,*lýn*Ji *гiТ *cs}6picT*cTi, с*l_э iалъrлсlТ п*их*л*гiТ та п*их*терап iT.
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