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VECKA 6

Internationella Coach Federationen

Ställ krav på din coach, det gör vi!
Syftet med Internationella coach
veckan för ICF, är att synliggöra
organisationen som en kunskapsoch informationsplattform att vända
sig till inför upphandlingar och val av
coach samt att rekrytera medlemmar
och fördjupa coachkunskaper.

Inbjudan till Internationella
Coachveckan
Under vecka 6 uppmärksammas
coaching världen över.

ICF

Aktiviteter

Om föreningen ICF Sverige
ICF är en
branschorganisation för
professionella coacher.
Att anlita en ICF-coach ska
vara det självklara valet när
man söker en coach.
ICF Sveriges styrelse består
av förtroendevalda coacher
som arbetar ideellt med
styrelsearbetet. Styrelsen
ansvarar för verksamhetens
strategiska frågor och
verkar för samordning
mellan de olika lokala
grupperna.
Kompetensutvecklande
aktiviteter för medlemmar
anordnas av förtroendevalda
ambassadörer inom
respektive region.
För närvarande finns det
fyra regioner
•
•
•
•

Region Öst (ICF
Stockholm och ICF
Östergötland)
Region Väst
Region Syd
Region Nord

Vi erbjuder föreläsningar/workshops
om vad coaching är, hur det går till
och hur du köper in rätt coaching till
din organisation eller till dig själv samt fördjupning i coaching och
PROVA PÅ coaching - gratis!

Workshops/föreläsningar:
Frigör potential med NLP, Jeanette
Östling
5 tips som skapar framgång i ditt liv,
Maria Appelqvist
Bli vän med din tid - Kaichrons
tidsprofil, Boost

I ICF Syd, i Malmö, har vi ÖPPET
HUS torsdag 9 februari, kl 10.30 17.00 hos CoachWalk Academy på
S Promenaden 51, 3v, Malmö

Coaching i organisationer, Peter
Linnander
Transformational Presence
Coaching, Anna-Lena Smith

Coaching, vi erbjuder 30 el 60 min
presentation och prova på
coaching, där du får uppleva
coachingens effekter och nytta.

Coachande Handledning i ledarskap,
Britt Weide
Heartmath och coaching, coaching i
hjärtats energi, Lars Hain

Vid bokning av prova på coaching,
garanterar vi dig en certifierad coach.
Vi kommer även ha duktiga coacher
som är under certifiering på plats.
Boka hos: britt.weide@coachwalk.se

It starts right here; Vägen till
professionell & personlig framgång,
Pia Olsson
Att få en insikt är bara början till att
nå sitt mål, Karin Sundbro

ICF - verkar aktivt för att säkerställa
kvalitet, tydlighet och identitet av
professionell coaching:

Hur vi använder det som händer i
oss i våra möten & i vår coaching,
Ann Kellheim

Kvalitet - vi verkar för att säkerställa
kvaliteten av utbildade och
certifierade coacher
Tydlighet – vi verkar för att
tydliggöra professionell coaching
som yrke
Identitet - vi verkar för att stärka
certifierade coachers yrkesroll.

Intuition & coaching in i det nya
paradigmet, Anette Barlöf
Vill du veta mer om dagens program
maila: britt.weide@coachwalk.se
mobil: 0708-456721

VARMT VÄLKOMNA

Europas TOP 4
cert. medl. okt, 2011

Länder

ACC

PCC

MCC

Sverige

499

39

7

England

259

141

19

Italien

190

69

8

Spanien

180

72

8

ICF STYRELSE

