Prisblad gældende fra december 2021
Rådgivning timebasis

Kr.1.200, -

Dialogmøde: Vejledning i hvordan tabu brydes, konstruktiv og målrettet
handling. Vend mistrivsel mod trivsel og forebyg selvmord…
1,5 timers onlinemøde

Kr. 2.500, -

Oplæg om selvmordsforebyggelse på arbejdspladsen, faresignaler på
selvmordsfare, risikofaktorer i hjælperrollen, med dialog.
1,5 timer under 10 personer ……………………………

Kr. 5.500, -

1,5 timer 11- 20 personer ……………………………...

Kr. 6.900, -

Kursus: Bliv Psykisk førstehjælper - 4 kursus dage

Kr. 16.500, -

Kursus: Blive Trivsels-gruppeleder – 5 kursus dage

Kr. 19.900, -

Workshop i ”Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare ”…..
3 timer max 20 deltagere

Kr. 14.000,-

Akut psykologisk kriserådgivning, når selvmord sker på arbejdspladsen.
Vederlag aftales i konkrete sager. Priseksempel Pr. time pr kriserådgiver ……

Kr. 2.500, -

Kriserådgivning i gruppe á 2,5 timer, max 10 deltagere. Pris aftales pr. sag.
Kriserådgivning for ledergrupper. Pris aftales pr sag.
Beredskabsplan, vi vejleder i at udarbejde og implementere en beredskabsplan.
Pris afregnes efter aktuel aftale.
Alle priser vejledende og er eks. moms og transport.
*) Priseksempel: Et Dialogmøde er gratis i forbindelse med workshop, og/eller kursus i
Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare
Kontakt os for en snak om jeres behov.

Tilmelding
Kontakt os for om der er plads på det ønskede kursushold. Ved tilmelding til Førstehjælp ved mistrivsel og
selvmordsfare indbetales depositum på kr. 2000,- der modregnes ved indbetaling af sidste del af kursusafgift.
Betingelser for indgåelse af aftaler om kurser og rådgivning.
Når der indgås aftale om kursus og rådgivning, indgår man samtidig aftale om aflysningsvarsel:
Aflyser kunden aftalen senere end 30 dage før kursusopstart, betales 25 % af beløbet. Aflyses der senere end 15 dage
før, betales 50% og aflyses der senere end 5 dage før, betales 100 %.
Ligeledes vil evt. afholdte hoteludgifter eller transportudgifter (fx fly- eller togbilletter.) blive skrevet på faktura.
Tavshedspligt:
Der gøres opmærksom på, at der er tavshedspligt vedrørende viden om deltagerne, ligeledes deltagerne imellem har
tavshedspligt.

Rådgivning foregår fortroligt og professionelt

Livsvigtigt ApS
CVR-nr. DK 40996362
Line: +45 26778147 | Esben: +45 28314739
mail@livsvigtigt.dk
www.livsvigtigt.dk
Det er et fælles anliggende at forebygge selvmord.

