Personalutbildning:

Arbete vid Aspergers syndrom,
högfungerande autism (HFA) och liknande autismtillstånd

Karlstad

Måndag 22:e april 2013, kl.
13.20–16.00. Elite, Stadshotellet

Utbildningens innehåll
En del allmänt om AS, värderingar och bemötande vid AS. Men mest om (löne)arbete för
personer med AS och liknande autismtillstånd och personlighetstyper. Det är en stor utmaning
att få personer med AS/HFA i bra lönearbete! Hur gör vi gör det bästa av möjligheterna – i
kontakter med vuxna som har Aspergers syndrom. Bok, komplement och fika ingår.
Vi skall lära oss att förmedla en realistisk hoppfull bild och undvika skadliga misstag.
Utbildningen vill ge inspiration och tankemodeller som leder till långsiktig utveckling.
Delämnen: Nytänkande, hopp, kommunikation, livslångt lärande, vanliga problem, lösningar,
dålig hjälp och asperger(arbets)psykologi. Det ges många verkliga positiva fallbeskrivningar.
Målgrupp – personal som skall hjälpa personer med AS/HFA till bra (löne)arbete m.fl.
För personal på Arbetsförmedlingen, Arbetslivsresurs, arbetslivsinriktad (re)habilitering.
Olika verksamheter och projekt under samordningsförbund, kommun, stadsdelsnämnder …
Personal på Försäkringskassan som är engagerad i habilitering för arbete. Arbetspsykologer,
ev. socialsekreterare (som bedömer försörjningsstöd). Yrkesvägledare på skolor inkl. univ.
Arbetsgivare. Utbildningen fungerar även för personer med AS/HFA som siktar (löne)arbete.
Utbildaren
Torbjörn Andersson strävar efter att vara bäst i Sverige på ämnet Asperger och arbete.
Han har skrivit två böcker på ämnet, och en tredje kommer. Som utbildare och föreläsare är
han mycket erfaren. Han har två akademiska examina, studerar på Psykologprogrammet,
driver företag och leder och samarbetar med aspergare. Naturligtvis är han själv en klassisk
asperger-person (med diagnos) och trivs med det. Kunskap och insikt om Asperger och arbete
har han lärt sig genom möten med 1000 vuxna svenskar med AS/HFA sedan 1996.
Pris och anmälan
450 kr + moms per person. Bok (Asperger, ADHD och arbete), komplement och fika ingår!
(300 kr inkl. moms för personer med AS/HFA som måste betala själva. Skriv då ”Privat”.)
Endast föranmälan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.
Vi besvarar gärna ev. frågor på: info@aspi.se eller 031-14 30 24 (Anna G svarar).

Anmäl nu via e-post eller i formulär på:
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