Personalutbildning 2016:

Sociala relationer: Lära och
hjälpa vid asperger / autism
Vad skall man lära ut om socialt liv och hur − till vuxna med Aspergers syndrom?
Hur kan vi stötta i vardagen när det gäller socialt liv för personer med autismtillstånd?
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.

Stockholm, Hälsans Hus (Fjällg. 23B)
Stockholm, Hälsans Hus (Fjällg. 23B)

tis

15 mars, kl. 13–16

tis

15 mars, kl. 18–21

Målgrupp: Personal som arbetar med ungdomar/vuxna med Aspergers syndrom / högfung. autism:
Habilitering, vård, behandlingshem, boende, daglig verks., arbete, terapi, utbildning, fritid m.m.
(Passar även privatpersoner. Begränsat antal platser för privatp. till specialpris: E-posta oss.)
Utbildaren: Johannes Haglund arbetar heltid som NPF-utbildare på ASPI. Har diagnosen Aspergers
syndrom och erfarenhet från särgymn., daglig verksamhet, folkhögskola, högskola, teater m.m.
Arrangör: ASPI Utbildning AB, ett företag som drivs helt av aspergare! Vi utbildar, föreläser och problemlöser för personal över hela Sverige om asperger / autismtillstånd, ADHD, psykologi m.m.
Pris: 550 kr/person + moms om ni är 1–3 pers. 495 kr/person + moms om ni anmäler minst fyra.
Dokumentation (häftet på bild ovan) och fika ingår i priset!
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
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