Eil. Nr.

Specialistas

Išsilavinimas, patirtis

1

Andrius Olechnovičius

Profesionalus koučingo specialistas, specializacija - gyvenimo koučingas.
ICF Global ir ICF Lietuva narys.
Patirtis: virš 400 asmeninių koučingo sesijų, su virš 100 klientų.
Tebestudijuoju Vilniaus Geštalt institute, Geštalt psichoterapeutų
rengimo programoje (treti metai 5 metų programoje). Ekonomikos
bakalauras ir magistras (VU)

2

Inga Tamošiūnaitė

Esu finansų srities specialistas. Nuo 2012 metų ICF sertifikuotas ACC
lygio koučingo specialistas.

3

Paulius Žvirgždas

Esu pirmųjų Lietuvoje koučingo magistratūros studijų studentas. Laisvu
metu atlieku nemokamas sesijas. Dėkoju už galimybę augti kartu su
Jumis.

4

Ilona Tamošiūnienė

-

5

Janina Sabaitė
Melnikovienė

Koučingas- ICU (International Coaches Union)
NLP praktikas -ICTA
Dailės terapija
Karjeros konsultantė
Komunikacija ir informacija
Psichologinės pagalbos telefonu tarnyba "Jaunimo linija"

6

Jevgenijus Černyš

-

7

Marius Daugelavičius

Psichologas, psichologijos mokslų daktaras (PhD), asmenybės ugdymo
treneris bei koučingo konsultantas nuo 2007 m. Daugiau kaip 20
mokymųjų video programų autorius.
UAB Mokymai verslui direktorius
Lektorius veda asmenybės ugdymo ir verslo seminarus Vilniuje, Taline,
Rygoje, S.Peterburge, Maskvoje, Kijeve ir kt. Nuo 2005 metų pravedė
virš 300 seminarų, kuriuose dalyvavo apie 5000 žmonių, taip pat virš
10.000 asmeninių koučingo bei psichologinių konsultacijų.

8

Aistė Dromantaitė

Socialinių mokslų (03S, vadyba ir adinistravimas) daktaro laipsnis.
Tarptatinė Lyderystės ir Koučingo mokykla NovaTerra.

9

Milda Sabiene

Sociologijos bakalauras, NLP praktikas, ilgametė patirtis versle
(pardavimai), dirbant su žmonėmis

10

Geda Jonaitienė

Psichologijos bakalaurė (VU), koučingo specialistė (Baltijos koučingo
centras), NLP praktikė.

11

Tomas Parnarauskas

-

12

Rita Regalė

Apie mane skaitykite Tsprendimai.lt
Paskaičiau:
lengvosios pramonės inžinierė. teko susidurti su verslo bei asmeninio
gyvenimo sunkumais, atsakymų pradėjau ieškoti: psichologijos,
marketingo vadybos magistrantūros studijose, daugybėje kursų ir
seminarų, pradedant stipraus mąstymo technikos įvaldymu, asmenybės
ugdymu ir baigiant konsultaciniu koučingu.
Kitaip tariant, tai susidurti teko daug su kuom, bet realiai, tai lengvosios
pramonės inžinierė.

13

Sergej Marmazov

nuo 2012 - ICF Global narys
2012 - High Growth Coach (Expotential training, UK)
2009-2010 - koučingo specialistas (ES studijos, LVKA ir HAI projektas);
Pravedžiau virš 600 valandų asmeninių koučingo sesijų.
Apie 340 val. verslo konsultavimo, sesijų moderavimo ir mokymų.
2009 - 2011 - Verslo konsultanto mokykla, ICMCI studijos (RFPA,
Maskva)
nuo 2008 - verslo konsultantas
nuo 1993 - verslininkas (nekilnojamojo turto ekspertas); nuo
1987 - teisininkas

14

Aidas Buzys

Sertifikuotas NLP Treneris, Modeliavimo Meistras, Praktikas.
Sertifikuotas Socialinės Panoramos konsultantas Sertifikuotas
Koučeris-praktikas.

15

Žydrūnas Klimanskas

The International Coaches Union, “Profesional Coach ICU”
The Neuro-Linguistic Programming Institute, "Master of NLP"
The International Laboratory For Mental Space Research, "Certified Social
Panorama Practitioner"
The International Coaches Union, „Certified Enneagram Practitioner“
The International Coach & Trainer Association, „Practitioner of NLP“
Vilniaus Universitetas, Lietuvių filologija; Filosofija

16

Birutė Kurtinaitienė

Aukštasis universitetinis, pedagoginis ir koučingo specialistas

17

Miglė Rudminė

Professional coah ICU; KTU tarptautinė vadyba. 16 metų patirtis
pardavimuose tarptautinėse įmonėse. Dabar: daugiau nei milijardą USD
generuojančios tarptautinės kompanijos Lietuvos padalinio vadovė.

18

Birutė Velykienė

Esu chemikė-inžinierė bei vadybos mokslų magistrė (KTU). 20 metų
patirtis konsultuojant verslą bei rengiant ir įgyvendinant tarptautinius
projektus.
Koučingo patirtis:
2012
m. ES projekto mokymai pagal programą 'Koučingas" 40
ak. val. 2013 m. Mokymai "Situacinis personalo valdymas prisitaikant
prie skirtingų elgesio tipų", 40 ak. val
2013
m. ES projekto koučingo specialistų mokymo programa,
112 ak.val.
2014
m. ES projekto mokymai "Cross Border Business Coaching
program", 98 ak. val.
2014 m. ICF ACSTH programa "LEADER AS A COACH", 96 ak. val.
2014 m.. programa "The Licensed Practittioner of NLP" /dr Richard
Bandler and the Society of NLP/
2014 m. NLP Coach Master /The International Coach & Trainer
Association/, 120 ak. val.

19

Paulius Ratė

ICF PCC. Daugiau nei 1200 koučingo valandų patirtis. Erickson Coaching
International, ECPC kvalifikacija. Vadybos magistras (ISM); Informatikos
magistras (VDU).

20

Laura Navienė

VU psichologijos mokslų magistrė, sertifikuota koučingo specialistė
("Professional Coach ICU“), vidinis mokymų treneris, verslo konsultantė,
lektorė, turinti 15 metų praktinę bei mokymų vedimo patirtį,
konsultuoja organizacijas personalo klausimais; rengia ir veda mokymus
bei komandos formavimo renginius įvairių profesijų ir lygių
darbuotojams bei vadovams

21

Jurijus Clavas

-

22

Audra Maksvytienė

Aukštasis pedagoginis išsilavinimas;
15 metų kūrybinio-vadovaujamojo darbo Lietuvos žiniasklaidoje;
Professional Coach ICU 2014
Praktiniai asmenybės ugdymo seminarai "Svajonių alchemija",
"Veidrodžių karalystėje", "Moteriškumo galia"

23

Vilma Šimaitienė

Darbo praktika:
nuo 2006 metų žmogiškųjų išteklių valdyme;
nuo 2013 metų individualios konsultacijos saviugdos ir
integracijos į darbo rinką klausimais;
nuo 2013 metų grupinių paskaitų vedimas, siekiant
ugdyti bendrąsias kompetencijas;
nuo 2014 metų koučingo sesijos.

24

Violeta Butkienė

ICU profesionali koučingo specialistė, Professional Coach ICU.

25

Lina Mockaitė

Esu ICF Global (Tarptautinės koučingo specialistų federacijos) narė ir
teikdama koučingo paslaugas vadovaujuosi šios organizacijos
apibrėžtomis taisyklėmis bei profesinės etikos kodeksu. Vertinu
profesionalumą, tad nuolat tobulėju ir augu koučingo bei kitose su
žmogaus pažinimu susijusiose srityse.

26

Audrius Baukus

-

27

Laura Kuzminienė

Vilniaus universitetas, organizacinės psichologijos magistras. Baltijos
koučingo centras, koučingo specialisto sertifikatas (ACSTH Leader as
a Coach, patvirtintas ICF International).
Turiu 8 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių, verslo pardavimų,
konsultavimo ir karjeros koučingo srityse.

28

Neringa Mikalauskaitė

Inovacinių psichotechnologijų Instituto praktinės prischoterapijos
cenrto vadovaujamo S.Kovaliovo (Maskvoje) vedančioji specialistė;
psichoterapeutė, koučingo specialistė.
Master Practitioner in the art of Neuro- Linguistic Psychoterapy,
Professional coach ICU, NLP Time Line Master Practitioner (Makani
Academy), Practitioner of NLP (Richard Bandler)

29

Loreta Kačanauskienė

-

30

Julius Tilvikas

2011m. London Metropolitan University - išlyginamųjų psichologijos
magistro studijų programa
2011m. - 2013 m. University Of London - psichoterpijos magistro
studijos
Papildomos, savarankiškos saviugdos ir psichologijos studijos – daugiau
nei 2000 valandų skirtų savišvietai.

31

Nuasmeninta minimo
asmens prašymu

Esu vienas jauniausių koučingo specialistų šalyje. Šiuo metu gilinu žinias
universitete, psichologijos studijų programoje. Savo praktikoje taikau:
ugdomojo vadovavimo (koučingo), neurolingvistinio programavimo
(NLP), praktinės psichologijos žinias. Nuolatinis tobulėjimas, pasaulio
pažinimas, „alkis” žinioms ir idėjoms, ieškojimas netradicinių vietų bei
sprendimų, viskas čia ir dabar, siekiant tau padėti atrasti save!

32

Daiva Pakalnė

American Union of NLP - Verslo Sėkmės koučingo kvalifikacija; Londono
Koučingo Akademija - Asmeninio koučingo sertifikatas; Verslo Studijų
Bakalauras (Open University)

33

Vytautas Gaidamavičius

ICF sertifikuotas ACC lygio koučingo specialistas, koučingo mokęsis Sankt
Peterburge

34

Donaldas Duškinas

Transformacinio ir karjeros koučingo specialistas. Mokymų treneris,
turintis 12 metų asmeninio tobulėjimo, viešojo kalbėjimo, aktyvaus
pardavimo, komandos formavimo, sėkmingų derybų, laiko planavimo,
streso valdymo ir k.t. mokymų vedimo patirtį. Profesionalus dramos
teatro režisierius bei aktorius. Sertifikuotas vaikščiojimo žarijomis
treneris („Eight Directions“ Švedija). Sertifikuotas transformacinės
meditacijos mokytojas.

35

Ingrida Rekašienė

1999 – 2003 m. KTU Ekonomikos fakultetas, Finansai
2009 -2012 m. KU ( Klaipėdos Universitetas) Psichologijos bakalauras
2008 m. NLP praktikas ( Tamara Suhakova)
2009 m. Bazinis ir Meistro lygis pagal V. Sinelnikovo metodą. (V.
Sinelnikovas)
2010 m. NLP Meistras (Jack Makani)
2008 – 2011m. Skandinavijos HR –koučingo programa (Danija)
2011 m. Sertifikacija HR – Coach (Jack Makani ir Helene Makani (Makani
Akademy))
2011
m. Sertifikacija NLP trenerė, Enneagrama trenerė (Jack
Makani ir
Helene Makani, Mikhail Dzernakousky)
2012-2014 m. Seminarai Ph. D. Stephen Gilligan "Herojaus kelionė",
"Generatyvinis koučingas"
2013m. Sertifikacija “Generatyvinis koučeris” (Ph. D. Stephen Gilligan)
2012
m. Judith DeLozier (JAV) “Trečios kartos NLP: Identiteto
lavinimas” , “Būsenų valdymas”
2012 m. Geštalto intensyvas “Rizikuojant būti gyvu”
2013 m. NLP “ Socialinė Panorama” Lukas Derks
2013 m. “Charizmos menas” – Robert Dilts

36

Asta Petrulionyte

-

37

Lina Bilevičienė
Sarinienė

2011-2012 siekiau koučingo specialisto kvalifikacijos pagal ICF
patvirtintą programą "Leader as a coach". Nuo to laiko profesionaliai
koučingą naudoju tiek darbe, tiek dirbdama su klientais.

38

Audronė Bukmanaitė

Asocijuota ICTA narė ir sertifikuota koučingo specialistė (International
Coaches Union 370 val. trukmės programa „Profesional Coach ICU“)
Laikausi tarptautinės koučingo specialistų ir trenerių asociacijos (ICTA)
etikos kodekso.

39

Andrius Jarašiūnas

Koučingo išsilavinimas:
2012 – 2013 m. The International Coaches Union, 180 ak.val programa
“Profesional Coach ICU”
2010 – 2011 m. Sankt Peterburgo Koučingo instituto 160 ak.val.
programa “Koučingo laboratorija”
2009-2010 m. ICF ACSTH, Baltic Coaching Centre, 96 ak. val.
programa „Leader as a coach“ NLP išsilavinimas:

2013 m. The Neuro-Linguistic Programming Institute, 96 ak. val.
programa „Master of NLP“
2012 m. The International Coach & Trainer Association, 150 ak.val
programa “Certified Trainer of NLP”
2012 m. Makani Academy, 80 ak.val programa “NLP Time Line Master
Practitioner”
2011 – 2012 m. The International Coaches Union, 108 ak.val programa
“NLP-Practitioner”
2011 m. The Neuro-Linguistic Programming Institute, 72 ak. val.
programa „Practioner of NLP“
40

Marijus Kvilis

KTU Organizacijų vadybos magistras.
NLP centras - ICU ( ICTA ) profesionalus koučingo specialistas.

41

Gerda Asipavičienė

Baigtos studijos/programos:
Profesionali koučingo specialistė (Professional Coach ICU),
Enneagramos naudojimas transformaciniame koučinge
(Vektor Rosta, Maskva, ICTA),
Enneagramos praktikas (Vektor Rosta, Maskva, ICTA), Organizacijų vystymas (Kauno Geštalto studijų centras),
vadovavimo ir organizacijų vystymo patirtis nuo 2004 m.

42

Rūta Klimašauskienė

Esu Baltijos koučingo centro Leader as a coach programos absolventė
(ICF ACTH), edukologė (KTU, magistro ir daktaro laipsnis), kūrybinio
mąstymo, asmeninio tobulėjimo (Points of You metodika, meno terapija
ir kiti instrumentai) konsultantė, sertifikuota kūrybingumo ugdymo ir
problemų sprendimo konsultantė (ARTbundance metodika), inovacijų
konsultantė (FourSight ir kt. metodikos). Šiuo metu ypač gilinuosi į
neuromokslo pasiekimus ir naujoves - kartais net sunku suvokti, kokios
galimybės slepiasi mūsų pačių smegenyse!!
Konsultacijų, projektų rengimo ir įgyvendinimo versle esu daugiau, nei
10 metų.
Kaip lektorė jau 8 metus vedu patirtinius ir praktinius mokymus
įmonėms ir individualiems asmenims, padedu atrasti kitokius problemų
spendimo būdus, pamatyti naujas galimybes, praplėsti mą(s)tymo lauką.

43

Danguolė Kraskauskienė

Esu belgų tarptautinės lyderystės ir koučingo mokyklos „Nova Terra
Coach Training & Corporate Development“ absolventė, sertifikuota
koučingo specialistė. Kaip lektorė, nuo 2005 m. vedu profesinius bei
saviugdos mokymus.

44

Monika Valentaitė

Nuo 2011 m. Vytauto Didžiojo universitete studijuoju Karjerą ir profesinį
konsultavimą, kartu su gretutinėmis psichologijos studijomis.
2011 m. susipažinau su koučingu ir nuo to laiko kryptingai judu ties
koučingo kultūros diegimu Lietuvoje.
2013 m. tapau koučingo žaidimo "Points Of You" praktike.
2013 m. sėkmingai tapau 14-osios Baltijos koučingo centro mokyklos
laidos dalimi.
2014 m. pakėliau koučingo žaidimo "Points of You" kvalifikaciją iki
meistro lygio.
2014 m. startavo pirmasis koučingo žaidimo "Points of you" klubas Kaune ir Vilniuje.

45

Vygandas Rutkauskas

Esu ekonomikos ir vadybos magistras, Koučingo, NLP specializacijos
mokiausi: Socialinių mokslų kolegija "Cross border business coaching
program"; Baltic Coaching Centre, „Leader as a coach“; Vido Jankausko
"The Society Of NLP" praktiko kursas; Makani Academy ICTA akredituota
"NLP Coach Master" programa.

46

Arūnas Bartišius

Nuo 2012 metų studijuoju psichologiją ir NLP. 2013 metais susipažinau ir
pradėjau praktikuoti koučingą.

47

Vitoldas Masalskis

-

48

Violeta Zinevičienė

Aukštasis, pardavimo vadyba, marketingas Proffesional
Coach ICU

49

Milana Koc

Mano pažintis su koučingu prasidėjo 2010 metų pradžioje, besimokant
Maskvos neurolingvistinio programavimo centre. Šiuo metu esu
specialistė, turinti NLP Praktik ir NLP Meistras sertifikatus, esu
sertifikuota ICF koučerė (koučingo specialiste).

