Nyhedsbrev fra FaDP
En brancheforening med vokseværk
Vi kan med glæde konstatere, at foreningen de sidste
par måneder er vokset støt og roligt.
Endnu flere uddannede psykoterapeuter, studerende og
uddannelsessteder melder sig ind i FaDP. Medlemstallet er
de sidste fem måneder vokset med gennemsnitlig 20
procent for uddannede psykoterapeuter og 25 procent for
studerende.
På kun et år er 25 procent af landets uddannelsessteder
blevet medlemmer af FaDP.

- Skolerne udtrykker generelt, at de er glade for, at de nu
har et frit valg i forhold til hvilken brancheforening, de vil være tilknyttet. Samtidig ønsker mange, at der skal ske noget
mere politisk. Mange af skolerne vil ikke længere være med i den farce, der foregår omkring de ikke-eksisterende
statslige kriterier, siger David BR Camacho fra FaDP’s uddannelsesudvalg.
FaDP’s bestyrelse glæder sig til at møde alle de nye medlemmer ved generalforsamlingen.

Generalforsamling
D. 25. marts 2015 holder vi vores årlige generalforsamling, hvor vi håber at se rigtig mange af jer medlemmer. Vi starter
kl. 16.00 og slutter kl. 20.00. Stedet er: Life Academy powered by CC, Sverigesgade 3, 8000 Århus C. Der vil bl.a. være
indslag fra Bent Niebling, som kommer med et nyt, fantastisk oplæg om Fremtidens Psykoterapi i Danmark.
Du tilmelder dig ved at sende en mail til info@fadp.dk. Husk at skrive dit medlemsnummer. Ses vi?
Læs dagsordenen her.

FaDP søger studieformand og bogholder
Er du studerende på 3 eller 4 år, og vil du være talsmand for dine medstuderende, så er det dig, vi står og mangler.
FaDP søger en studieformand til bestyrelsen. Ligeledes søger vi en bogholder til foreningen.
Vil du vide mere eller melde dig under fanen, så skriv en mail til info@fadp.dk.

Nye kurser
Trænger du til ny inspiration og flere redskaber som psykoterapeut eller studerende, så kan du med fordel melde dig på
en af de nye kurser, du tilbydes via FaDP.
Læs mere om:

Danseterapeutisk workshop, Mindfulness Retreat og Grundkursus på Mallorca,
Tegne- & Maleterapi Workshop og Meditation med Maria her… og husk løbende at holde øje med nye
kurser og foredrag på siden.

Diagnosernes tid
Har vi for travlt med hurtige diagnoser, og hvordan forholder du dig som psykoterapeut til alle disse diagnoser?

Læs artikel af Kirsa Dechlis og David BR Camacho.

Klistermærker
Nu kan du som medlem af FaDP købe klistermærker med FaDP’s medlemslogo.
Prisen pr. klistermærke er kr. 10,00 ved direkte salg. Ønsker du at modtage det/dem
med posten er prisen kr. 20,00 for et klistermærke (inkl. porto og faktura).
Klistermærket kan f.eks. sættes på klinikdør/-vindue og på bilen. Du er velkommen
til at bestille flere klistermærker. Send en mail på kommunikation@fadp.dk med din
bestilling, hvis du ønsker at bestille. Husk at skrive antal, adresse, hvortil de skal
sendes og den adresse, der skal stå på fakturaen.

