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Mod Århus i emner, som matcher dit beUndervisning
hov
Nørrebrogade

Ring eller mail til ASV Horsens
Tlf. nr. 76 29 72 00
Mail: asv@horsens.dk

•

Vejlevej

Sådan får du kontakt:

Pårørendeaftener 2014

”Om at være pårørende til et menneske med en
senerhvervet skade i hjernen”
Borgere i både Horsens og Hedensted kommune er
velkomne.

Mod Vejle

Har du psykiske vanskeligheder og er du usikker på, hvad du skal lave.

Så kan ASV Horsens tilbyde dig et
forløb, der:
•

præsenterer dig for viden, som giver større indsigt og danner grundlag for personlig
udvikling

ASV Horsens
Nørrebrogade 38a
8700 Horsens
Tlf.nr. 76 29 72 00
E-mail: asv@horsens.dk

•

styrker din evne til at kommunikere

•

øger dine muligheder for at få nye venner

I undervisningen indgår emner som:

•

lærer dig at tage initiativ til sociale aktiviteter med andre

•

Personlig udvikling og målsætning

•

Psykosociale konsekvenser af forskellige vanskeligheder – herunder stress og
styring af stress samt forebyggelse af de-

Kursusforløbet, der varer ca.1/2 år,
omfatter:

ASV HORSENS

Disse Temaaftnerne er kun for pårørende:

Torsdag den 6. marts
kl. 18.30 - 21.00

Torsdag den 10. april
kl. 18.30 - 21.00

Oplæg om hjernens opbygning og
funktion, skjulte handicaps og personlighedsmæssige ændringer.
Orientering om specialundervisning til
personer med en senerhvervet skade i
hjernen.
Ved Helle-Vibe Hellesland, speciallærer og
konsulent i ASV/Hjerneskaderådgivning
og Bente Kierk Jørgensen, koordinator og
konsulent i Hjerneskaderådgivningen.

Oplæg om fysiske følger efter en erhvervet hjerneskade
Ved ergoterapeut Katrine Møller Klausen
og fysioterapeut Lise Andersen, Vital Horsens, Centrum for sundhed og træning.

Torsdag den 13. marts
kl. 18.30 - 21.00
Oplæg om sprog og talevanskeligheder, samt informationsteknologiske
hjælpemidler.
Ved Ditte Kjær, talekonsulenter ASV
Horsens og Lotte Kjemtrup, IKT konsulent ASV Horsens

Torsdag den 24. april
kl. 18.30 - 21.00
Oplæg om ændrede livsvilkår, når et
medlem af familien bliver ramt af hjerneskade.
Orientering om selvhjælpsgrupper under Sund By
Ved Helle-Vibe Hellesland, speciallærer og
konsulent ASV/Hjerneskaderådgivningen
og Bente Kierk Jørgensen, koordinator og
konsulent i Hjerneskaderådgivningen.

Praktiske oplysninger:
Da det er rart for os at vide, hvor mange
der kommer, ser vi gerne, at I tilmelder jer
enten telefonisk, pr. mail eller ved aflevering af nedenstående tilmeldingsblanket.
Pårørendeaftenerne foregår på:
ASV Horsens
Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens
Tlf: 76 29 72 00
hjernekernen@horsens.dk
Navn:
Adresse:
Tlf.:
Mail:
Pårørende til:
Antal pårørende der deltager:
Vi/jeg deltager på disse datoer:
06. marts:

I pausen serveres kaffe og te, og der vil
blive mulighed for at mødes med og tale
med andre pårørende.

13. marts:
10. april:
24. april:

