Moeilijkheden met het organiseren en
plannen bij personen met ASS
19.03.2018

Beste vrijwilliger,

Op maandagavond 19 maart wordt module 3 van onze basisvorming voor
vrijwilligers gegeven met als thema: ‘Moeilijkheden met het organiseren en
plannen bij personen met autisme’.
De meeste personen met autisme ervaren heel wat moeilijkheden bij het plannen en
organiseren van taken. In deze vorming wordt dieper ingegaan op executive functies
en de moeilijkheden die personen met autisme hiermee (kunnen) ervaren. Uiteraard
worden er veel praktische voorbeelden en tips gegeven.
We starten om 19u30 en voorzien te eindigen tegen 22u.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan door te mailen naar vrijwilligerswerking@thuisbegeleidingautisme.be
dt voor 5 maart 2018.
BETALING
Gratis J (omdat je één van onze vrijwilligers bent).
LOCATIE
Tanderuis vzw
Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle

Hopelijk ben je erbij!

Groetjes,

Judith

WAT IS PPO?
(Praktisch Pedagogische Ondersteuning)
PPO (Praktisch Pedagogische Ondersteuning) is de hoofdpijler binnen de
vrijwilligerswerking van Tanderuis vzw.
Met onze vrijwilligerswerking PPO willen we
- enerzijds de persoon met autisme zelf ondersteunen bij dagelijkse activiteiten
- en anderzijds ouders van kinderen met autisme gedeeltelijk ontlasten in hun
specifieke opvoedingstaak door praktische ondersteuning aan huis of in de
thuissituatie aan te bieden.
Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen:
- specifieke oppas voor jonge kinderen met autisme
- aanbieden van aangepaste vrijetijdsactiviteiten (zoals sport & spel), naar de film
gaan
- introductie in jeugdbeweging of club, iets gaan drinken, ...
- tijdelijke ondersteuning bij de organisatie van schooltaken
- ondersteuning bij het (leren van) boodschappen doen, kamer opruimen, …
- leren nemen van een bepaald traject met het openbaar vervoer, …
De aanvraag gaat dus over allerlei dagelijkse activiteiten die voor een kind, jongere of
volwassene zonder autisme min of meer vanzelf gaan, maar waarvoor een persoon
met autisme extra ondersteuning nodig heeft. PPO gaat door in de thuissituatie van
het gezin.
Wat kunnen wij de vrijwilliger bieden?
- Vorming en informatie over autisme (welkomstmap, vormingsavonden /
uitwisselingsmomenten, gebruik van de ASStheek, …)
- Vrijwilligersbeleid en -statuut
- Ondersteuning en coaching
- Verzekering en onkostenvergoeding
- Leuke ervaringen en een aangename werksfeer
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