Hur möter man på bästa sätt ungdomar och vuxna med ADHD eller autismtillstånd?
Personer med dessa diagnoser tänker, fungerar, uttrycker sig och tolkar annorlunda.
Utbildningen ger dig kunskap och förståelse till att kunna kommunicera mer effektivt.
Lär dig undvika de vanligaste misstagen som personal gör när de möter NPF-klienter.
Ta del av lärdomar av att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål och nå resultat.

Onsdag 12 juni 2013, kl 09.00–12.00
Medborgarskolan, Ateljén
Målgrupp: All personal som arbetar med ungdomar/vuxna (inte barn) med ADHD eller autismtillstånd:
Aspergers syndrom, högfungerande autism (AS/HFA). Inom boende, fritid, utbildning, sysselsättning,
arbete, myndighetsutövning, habilitering, psykiatri, vård m.m. Passar även intresserade privatpersoner.
Utbildare: Immanuel Brändemo arbetar heltid som NPF-utbildare, och har stor erfarenhet av att
föreläsa för personal om ADHD och AS/HFA m.m. Förutom fyra års studier på gymnasielärarutbildningen har han dessutom själv båda dessa diagnoser och inifrånperspektiv. Immanuel är
intresserad av frågor inom NPF och HBTQ, och driver den omtalade bloggen trollhare.com.
Hans självbiografi kom ut 2012: Trollhare – ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob.
Arrangör: ASPI Utbildning AB – ett nystartat företag med stor erfarenhet! Drivs av aspergare.
Vi har kontor i Göteborg, men utbildar och föreläser om AS/HFA, ADHD och andra ämnen
över hela Sverige – både egna arrangemang och på uppdrag ute i olika verksamheter.

Hur kan vi förstå varandra fastän vi tänker så olika?
Anmälan: Via formulär på aspi.se eller e-post till info@aspi.se. Först till kvarn...
Endast föranmälan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.
Pris: 450 kr + moms per person. Dokumentation och fika ingår! Mängdrabatt: 10 %
vid minst 4 deltagare på samma faktura. (Privatpersoner: 300 kr inkl moms.)
Frågor: Skicka e-post till info@aspi.se eller ring oss på telefon 031 – 14 30 24.
Det här infobladet får spridas och kopieras! Senast uppdaterad: 2013-05-02.

Anmäl nu:

ASPI Utbildning AB
Nordostpassagen 57
413 11 Göteborg

www.aspi.se
info@aspi.se
031 – 14 30 24

org-nr: 556899-0500
säte: Göteborg
innehar F-skatt

Under 2013 tar ASPI över en del av verksamheten
från Andet utbildning och förlag (andet.se) –
vi är samma personer bakom båda företagen

