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Коуч,
Психодрамата
треньор,
Председател на Федерация на европейските организации по
психодрамата
Рейо Каупила притежава магистърска степен по специалност
Образованието за възрастни.
Има богат опит в коучинга, сертифициран бизнес консултант,
обучител със специализации в теми Лидерство, Изграждане на
екип и Управление на промяната в различни организации в
reijo.kauppila@muutosvalmennus.fi
частния и публичния сектор. Използва социометрия и
www.coachingchange.eu
психодрама мето ди като доразвива тяхното приложение в
Подробности за събитието ще
организациите. Директор и треньор към Хелзинки Психодрама
откриете ТУК.
институт във Финландия, провежда редица семинари свързани с
използване на психодрамата в организации, кочуинг и
организационно консултиране в Европа.
Преди да основе своя собствена компания през 2005 г., той е отговарял за развитие на
човешките ресурси в голямо финландска организация в продължение на 10 години.
Рейо Каупила е Председател на Федерация на европейските организации по психодрамата, член
на управителния съвет в Скандинавката изпитна комисия по Психодрама, Социометрия и
Групова психотерапия и бивш председател на Финландската Коучинг асоциация.

Coach ACC (ICF), Psychodrama Trainer T.E.P., M.Ed. (Adult Education), FEPTO Chair of
Training Committee
Reijo Kauppila is a Certified Business Coach, and Psychodrama Trainer, Educator and Practitioner TEP.
His university degree is M.Ed. in Adult Education. He is a certified organizational counselor, too.
Reijo Kauppila has a wide experience in coaching, consulting, and training leadership, team building,
and change management in different organizations in private and public sectors. He uses
psychodrama, sociometry and action methods, and develops their application in organizations. He is
director and trainer in Helsinki Psychodrama Institute in Finland, and he gives seminars in the use of
psychodrama in organizations, coaching and organizational counceling in Europe.
Before starting his own company in 2005, he was in charge of Human Resources Development in a
major Finnish organization for 10 years, and before that Head of Training in the same organization.
Reijo Kauppila is the Chair of Training Committee in FEPTO Council, a board member in Nordic
Board of Examiners of Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy, and a former President of
Finnish Coaching Association.
info@hrsupport-bg.com
www.hrsupport-bg.com

