Personalutbildning 2017:

Socialt liv vid
asperger / autism
Förbättra kommunikation och sociala relationer hos ungdomar och vuxna med autismtillstånd. Vad skall man lära ut och hur? Hur kan man stödja deras sociala agerande?
Några delämnen: Hur skiljer sig de med asperger socialt? Minns att prioritera energi.
Lär de stora viktiga principerna, ej detaljer. Aspergare lär inte svåra saker i förbifarten.
Vänner, bekanta, kärlek, arbete och fritid. Bygg ett bra nätverk. Verbalt självförsvar.
Motgångar. Lära ut och träna social förmåga. Inspirerande exempel.

Förmiddagar kl 9–12:

Hudiksvall Quality Hotel Statt
Bollnäs Kulturhuset

Eftermiddagar kl 13–16:

7/9 Kramfors First Hotel Kramm
Fre 8/9 Sundsvall Quality Hotel
Ljusdal Stadshotellet
Söderhamn Kulturens Hus

Tors

11/9
Ons 13/9
Tors 14/9
Fre 15/9
Mån

Målgrupp: Personal som arbetar med ungdomar/vuxna med Aspergers syndrom / högfung. autism:
Habilitering, vård, behandlingshem, boende, daglig verksamhet, arbete, terapi, utbildning, fritid m.m.
Utbildaren: Johannes Haglund arbetar heltid med NPF, och är en uppskattad utbildare. Har diagnos
Aspergers syndrom och erfarenhet från särgymnasium, daglig verksamhet, folkhögskola, högskola m.m.
Arrangör: ASPI Utbildning AB, ett företag som drivs helt av aspergare! Vi utbildar, problemlöser och
föreläser för personal över hela Sverige om asperger / autismtillstånd, ADHD, psykologi m.m.
Pris: 650 kr/person + moms om ni är 1–3 pers. 595 kr/person + moms om ni anmäler minst fyra.
Dokumentation och fika ingår i priset! (Begränsat antal platser till privatpersoner finns till lägre pris.)
Anmäl nu: Via formulär på aspi.se eller e-post till info@aspi.se. Endast föranmälan. Först till kvarn!
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.
Frågor: Se aspi.se, skicka e-post till info@aspi.se, eller ring oss på 031 – 14 30 24.

Anmäl nu på:

aspi.se
Infobladet får gärna kopieras och spridas!
ASPI Utbildning AB ~ Gibraltargatan 100 ~ 412 79 Göteborg ~ www.aspi.se ~ info@aspi.se ~ 031 – 14 30 24 ~ org-nr: 556899-0500

