
 

Övrig viktig information 

Förkunskaper: Det krävs inga särskilda förkunskaper för att gå #ModernMan. Däremot är det 
oerhört viktigt att du planerar att delta och är närvarande på samtliga träffar. 

Viktigt att veta: Utbildningen handlar inte om terapi i formell mening utan bygger på en tro 
att vi människor utvecklas i mötet med andra. Rådgör gärna med utbildningsledaren innan 
du anmäler dig för att säkerställa att #ModernMan passar dina behov. Antalet platser är 
begränsat till 12 personer (minst åtta). Gruppens sammansättning är viktig och det 
eftersträvas en bredd inom gruppen plus att deltagarna inte har en daglig relation till 
varandra. 

Utbildningsmaterial/litteratur: Du behöver inte läsa något specifikt inför utbildningsstarten.  

Avgiften utgår från en glidande skala 14 995-17 995 kronor vilket betalas till 
Sårbarhetsdepartementet, bankgiro 5557-1681, plusgiro 182 69 94-4 senast 4 augusti 2021. 
Betalar du mer än 14 995 kronor bidrar du till att jag kan tacka ja till någon som inte har så 
mycket resurser just nu. För företag är priset 17 995 kronor exklusive moms. I priset ingår 
lättare förtäring vid vardagsträffarna, lunch/middag/frukost/fika vid träff 4, lunch/fika vid 
träff 9 och fika vid träff 2. Anmälan är bindande i samband med betalning. 

Avbokning 
Skulle utbildningen av någon anledning ställas in återbetalas beloppet i sin helhet. Om du 
själv avbokar efter den 4 augusti återbetalas ingenting. 

Utbildningsledare: Kalle Lindqvist och gästledare vid fem av träffarna. Kalle är 
gestaltterapeut under utbildning och har nyss avslutat det tredje och näst sista året på 
Gestaltakademin i Skandinavien. Efter elva år inom finansbranschen, bland annat som 
Sverigechef för ett produktområde på en av våra storbanker, grundade han 
insamlingsstiftelsen Polstjärna och började arbeta med unga i utanförskap. I kontakten med 
ungdomarna växte en nyfikenhet fram kring sårbarhet vilket ledde till att Kalle grundade 
Sårbarhetsdepartementet. Idag kombinerar han utforskande och kursverksamhet på 
Sårbarhetsdepartementet med arbete med unga i skolan. Kalle har utöver 
universitetsutbildning och yrkesliv ägnat sig åt studier i NVC – non-violent communication, 
sorgbearbetning, compassionfokuserad terapi, improvisationsteater och Photolangage vilka 
utgör grunden i den medmänskliga filosofi som Kalle förmedlar. 

Mer information och ansökan: Mejla Kalle på kalle@sarbarhetsdepartementet.se eller ring 
Kalle på 070-35 35 417. Varmt välkommen att kontakta mig! 


