Coachöverenskommelse
Företag/Namn
Adress

Nawi-Flow
Pär Karlsson
Museröd 350
47396 Henån

Coachöverenskom

Beskrivning av coachning
o
o
o
o

Mål med coachningen samt mått på framgång
Startdatum
Coachperiod/antal träffar samt tid/träff
Avgift

Generell överenskommelse
o
o
o
o

Klienten kommer på utsatt tid
Avbokning senare än 24 tim före avtalad tid debiteras fullt
Avgift betalas i förväg
Målet med coachningen bestäms av klienten. Om någon annan vill vara delaktig
(t.ex. arbetsgivare) i målformuleringen så görs det i trepartssamtal tillsammans
med klient och coach.

1. Jag förstår att coachning är till för att på ett professionellt sätt skapa och utveckla
personliga och/eller yrkesmässiga mål och att skapa planer och/eller strategier för
att uppnå dessa mål.
2. Jag är medveten om att coachning inte innebär att diagnostisera och behandla
psykiska sjukdomar eller störningar. Jag förstår att coachning inte är en ersättning
för rådgivning, psykoterapi, psykoanalys, mental sjukvård eller behandling av
drogberoende.

Coachöverenskommelse
3. Jag intygar att jag, om jag för närvarande går i terapi eller på annat sätt behandlas
för psykiska problem, har rådgjort med den jag tar emot vård/terapi från
angående lämpligheten att få coachning.
4.

Coachöverenskom

Jag är medveten om att det jag säger till min coach kommer att behandlas
konfidentiellt. Endast genom att skriftligen ge mitt medgivande eller om lagen
kräver det kan denna konfidentialitet upphävas.

5. Jag är medveten om att vissa ämnen yrkesmässigt kan komma att delas med
andra coacher, utbildare eller handledare i utvecklingssyfte. Om det sker görs det
alltid anonymt och på ett sätt att det aldrig går att identifiera mig som klient.
6. Jag är medveten att jag som klient är ansvarig för mitt fysiskt, psykiska och
emotionella välbefinnande även under coachningen. Jag är medveten att jag är
ansvarig för mina beslut och val och att jag kan välja att avbryta coachningen när
jag vill.
7. Jag är medveten om att coachningen är en omfångsrik process som kan innefatta
alla delar av mitt liv som t.ex. ekonomi, hälsa, medicin, arbete, relationer,
utbildning, andlighet, fritid. Jag är medveten om att det är upp till mig att välja
vilka områden jag vill ha coachning inom och det är mitt ansvar hur jag väljer att
hantera dessa områden. Coachning ersätter inte professionell rådgivning inom
områden som kräver specifika fackkunskaper. Jag är medveten om att alla beslut
jag fattar inom dessa områden är mina och att de handlingar som följer av
besluten är mitt eget ansvar.
Jag har läst och accepterarar ovanstående
Ort/Datum:

Sign:

