Livsglæde på trods – redskab til at blomstre mod alle odds

Faglige fakta om Tina
2015-nu: faglige oplæg for og om sociale, fysisk og psykisk udsatte
2015: selvstændig i socialøkonomisk forlag og foredragsvirksomhed ’Mælkebøttebarn i blomst’
2003-2015: coach, vejleder og undervisningsjob på Aalborg Universitet
2014-2015: selvudgiver af både dansk og engelsk selvbiografi
2013-2015: forskellige coachuddannelser
1999: arbejdsgiver og arbejdsleder (nu med ni ansatte)
1998: foredragsholder og underviser
Fakta om Tina:
Tina har siden 1998 holdt sine motiverende foredrag for og om sociale, fysiske og psykiske udsatte.
Hun bruger sine coachuddannelser fra Aalborg Universitet i sit forlag og foredragsvirksomhed og
giver med sin selvbiografi og denne baggrund publikum konkrete redskaber, så andre også kan
vækste.
Firmaet hedder ’Mælkebøttebarn i blomst’ og er socialøkonomisk – fordi alle har fortjent at
blomstre.
Emner til foredrag fra Tinas egne oplevelser:
Barndom med vold, druk, angst, overgreb, flygtede fra far, overfald, også på veninde, ensomhed,
mobning, svigt, bedrag af veninde samt af kæreste, invaliderende sygdom, livstruende syg,
bonusbarnrelation, mor forlod Tina igen og igen, tab af søster, depression, håb og drømme for
fremtiden brast ved præmaturbarn, børn med diagnoser, forældrerolle med handicap, underretning
til kommunen, afhængig af hjælp, systemsvigt, tillidsbrud fra ansatte, ægtefælle med diagnoser,
terminalpatient, fik livstruende sygt barn og både spontan og planlagt abort.
Alle foredrag tilpasses så udvalgte af ovenstående emner giver tilhørerne mest muligt med hjem.
Derfor er den personlige kontakt mellem dig som booker og Tina utrolig vigtig. Det er én af flere
grunde til, at Tina giver alle bookere en gratis Pakkeløsning med al markedsføringsmateriale, der
måtte være brug for. Når først du har booket Tina, kan du læne dig tilbage med vished om, at du får
det skræddersyet materiale, uden du behøver gøre mere.

Læs mere her: https://campbell.dk/booking-og-priser

Mælkebøttebarn i blomst
- en socialøkonomisk virksomhed fordi alle fortjener at blomstre
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