Halvdagsutbildning för personal 2020:

Socialt liv vid
autism / asperger
Personer med autismtillstånd behöver hjälp med socialt liv och kommunikation.
På denna halvdag ges autism-personal verktygen för att stödja vid socialt liv!
Inspirerande föreläsare som både är autismproffs och har Aspergers syndrom.
Delämnen på halvdagen:
halvdagen:
•
•
•
•
•

Annorlunda social funktion vid autismtillstånd
Förbättra kommunikation för framgång
Prioritera och välja bort, mot överbelastning
Hjälp bygga ett stödjande socialt nätverk
Förbättra vänskap, kärlek, arbete och fritid

•
•
•
•
•

Lär ut och träna social förmåga
Lär ut målinriktning, mer än detaljer
Social problemlösning för alla
Lär ut verbalt självförsvar
Inspirerande exempel vid autism

Stockholm

10 juni

Hälsans Hus (Stora Salen), Fjällgatan 23 B

onsdag, kl 13.00–16.00

Målgrupp: All personal som arbetar med ungdomar eller vuxna med autism och
Aspergers syndrom: Habilitering, vård, behandlingshem, boende, daglig verksamhet,
arbete, terapi, utbildning, fritid osv.
Utbildare: Johannes Haglund arbetar heltid med NPF, och är en uppskattad och
kunnig utbildare. Fick diagnos Aspergers syndrom som barn, och har erfarenheter från
bl.a. särgymnasium, daglig verksamhet, folkhögskola, lärar- och läkarprogrammet.
Arrangör: ASPI Utbildning AB, som bara anställer personer med autism/asperger!
Vi utbildar personal över hela Sverige om autismtillstånd, ADHD, psykologi m.m.
Pris: 695 kr/person + moms om ni är 1–3 personer. 595 kr/person + moms om ni
anmäler minst 4 personer. Dokumentation och fika ingår i priset! (Begränsat antal
platser till privat-personer 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
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