Program Usposabljanje oseb s spektroavtistično motnjo, njihovih družinskih članov ter spremljevalcev in osebnih asistentov

VABILO
Zveza NVO za avtizem Slovenije vas vljudno vabi na usposabljanje in strokovno
izpopolnjevanje za

SPREMLJEVALCE OTROK IN OSEBNE ASISTENTE
ODRASLIH OSEB S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO.
Vabimo tudi družinske člane in strokovne delavce.
Program usposabljanja obsega predavanja in delavnice (14 ur strokovnega izpopolnjevanja).
Izveden bo v obliki petih srečanj. Prvo srečanje bo potekalo 17. 10. 2015 v Ljubljani, Einspilerjeva
ulica 1 (Slovanska knjižnica), v trajanju 6 ur, kjer nam bodo spregovorili trije priznani in izkušeni
strokovnjaki s področja spektroavtističnih motenj. Naslednja štiri srečanja bodo v obliki delavnic, ki
bodo potekale enkrat mesečno po dve uri. Po prvem srečanju se bosta oblikovali dve skupini. In
sicer:
1. Skupina
Strokovno izpopolnjevanje za spremljevalce otrok z MAS
Trajanje: predavanje 6 ur in 4 delavnice po 2 uri, enkrat mesečno
Mentorica: Barbara Žnidarko, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike
Velikost skupine: do 15 udeležencev
Program usposabljanja spremljevalcev za otroke s SAM je namenjen vsem, ki so že
spremljevalci otrok s SAM in tudi tistim, ki bi to želeli postati. Med usposabljanjem bodo
pridobili znanje o značilnostih SAM. Poudarek bo na učenju strategij in načinov, kako
naučeno praktično znanje uspešno uporabiti v praksi, pri delu z otroki s SAM. Metode in
strategije dela bodo spremljevalci preizkusili pri svojem vsakodnevnem delu z otroki in
evalvirali uspešnost svojega dela.
2. Skupina
Strokovno izpopolnjevanje za osebne asistente odraslih oseb s SAM
Trajanje: predavanje 6 ur in 4 delavnice po 2 uri, enkrat mesečno
Mentorica: Janja Kranjc, univ. dipl. psihologinja
Velikost skupine: do 15 udeležencev
V programu usposabljanja osebnih asistentov odraslih oseb s SAM bodo udeleženci
spoznali značilnosti SAM, predvsem področja na katerih te osebe potrebujejo podporo v
vsakodnevnem življenju. Vključene bodo tudi osebe s SAM in njihove družine, ki bodo
predstavile svoje doživljanje situacij, s katerimi se srečujejo. V sodelovanju z njimi bodo
udeleženci usposabljanja spoznali program učinkovite podpore, ki bo osebam s SAM
omogočal samostojno in uspešno socialno vključevanje.
Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Prijave sprejema Zveza NVO za avtizem. Prijavite se
lahko po e-pošti zveze zveza.avtizem@gmail.com. Izpolnjena prijavnica in potrditev udeležbe s
strani Zveze zagotavlja mesto na usposabljanju. Natančen program in razpored predavanj vam
bomo posredovali ob prijavi oziroma ob potrditvi prijave.
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Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Število prostih mest na prvem srečanju, ki bo
17. 10. 2015, je 90 udeležencev, na usposabljanju v vsaki skupini pa je prostih 15 mest.

S tem vabilom vas vabimo k udeležbi v programu in se veselimo našega sodelovanja.
Z lepimi pozdravi,

Borjana Koželj
predsednica Zveze NVO za avtizem Slovenije

V Ljubljani, 10. 9. 2015

