
VINO LA O SESIUNE GRATUITĂ!

Vrei să oferi unei persoane accesul la programele noastre sau vrei chiar tu vrei să fii 
unul dintre cei care intră în comunitatea noastră? Vino cu acest flyer la sediul nostru 

și vei avea o sesiune gratuită de consiliere cu privire la nevoile tale de dezvoltare 
personală sau organizaţională.

CONECTEAZĂ-TE CU NOI!

Dacă vrei mai multe informaţii despre programele noastre, 
intră pe site-ul www.alinacaprioara.ro 

sau pe pagina noastră de facebook Academia C.L.A.R.
Ne poţi scrie pe adresa de e-mail clar@alinacaprioara.ro, 

fie ne poţi contacta la numărul de telefon 0741 544 992

C.L.A.R. POATE SCHIMBA COMPORTAMENTE, ATITUDINI, RELAȚII ȘI ORGANIZAȚII! ACADEMIA



1. C.L.A.R. PENTRU TINE

Prin intermediul acestui program vezi cum relaţiile și experienţele din viaţa ta 
capătă sens și devin resurse pentru starea ta de bine. Acesta îţi este recomandat 
dacă vrei să schimbi o stare interioră, o relaţie sau o situaţie de viaţă. Susţinut 
într-un cadru privat, cu întâlniri 1:1, acest program îţi oferă un proces transfor-
maţional, personalizat pe nevoile tale.
Durata: 15 sesiuni (60 minute / sesiune)| Cost: 2.000 RON / Program

2. C.L.A.R. PRIN VIAȚĂ 

Adaptat pe trei generaţii de cursanţi - PREADOLESCENȚI, ADOLESCENȚI și 
ADULȚI - programul C.L.A.R. PRIN VIAȚĂ îţi oferă o abordare integrativă care 
susţine un demers profund de schimbare comportamentală, pornind de la conști-
entizarea de sine către îmbunătăţirea relaţiilor tale interpersonale. Programul 
este unul transformaţional și oferă competenţe de management emoţional și 
relaţional. 
Durata: 18 workshopuri (2h și 30min. / Workshop) | Cost: 100 RON / Workshop

3. C.L.A.R. ÎN ORGANIZAȚII

Academia C.L.A.R. vine în întâmpinarea organizaţiilor deschise să investească în 
optimizarea relaţiilor interne și externe, cu patru programe de training care com-
bină instrumentele terapeutice orientate spre sine și individ, cu metode și abor-
dări manageriale de creștere a performanţei. 

Academia C.L.A.R. vă propune programe trasformaţionale care integrează 
instrumente din psihologie și psihoterapie, prin intermediul cărora atât                   
persoanele, cât și organizaţiile, își pot atinge potenţialul maxim de dezvoltare.

1. "MANAGERUL C.L.A.R." este un program destinat exclusiv managerilor care 
vor să folosească instrumente din psihologie pentru managementul resurselor 
umane, cu scopul optimizării climatului organizaţional.
Durata: 6 h | Cost: 100 EURO / Participant

2. "ANGAJATUL C.L.A.R." este un program care își propune să ofere angajaţilor 
competenţe de gestiune emoţională pentru a putea preveni situaţiile conflictuale 
sau stresante cu care se confruntă.
Durata: 6 h | Cost: 100 EURO / Participant

3. "ORGANIZAȚIA C.L.A.R." este un program destinat departamentelor și 
echipelor, cu scopul de a terapeutiza acele blocaje care afectează productivitatea 
și care tensionează relaţiile colegiale, afectând deopotrivă rezultatele companiei.
Durata: 2 zile | Cost: 450 EURO / Participant

4. "TERAPIA PERFORMANȚEI" este un program adresat organizaţilor care se 
simt provocate în atingerea unor obiective. Acest program oferă instrumente 
psihologice de obţinere a unor rezultate măsurabile și punctuale, într-un mod 
sănătos și realist.
Durata: 2 zile | Cost: 250 EURO / Participant

Academia C.L.A.R. conţine patru etape de dezvoltare, etapizate în:
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CONȘTIENTIZARE
asupra cauzelor care determină 

gândurile, stările și trăirile

LIBERTATE
faţă de fricile, barierele și 

constrângerile care blochează dezvoltarea

AUTENTICITATE
în exprimarea nevoilor 

și dorinţelor într-un mod sănătos

RESPONSABILITATE
în asumarea puterii 

de a crea realitatea dorită


