AUTIST 2020

2 ‒ 5 juli

i Göteborg

Sommarträff för vuxna autister/aspergare i Sverige 2020!

Schema
Tid
09.30–10.00
10.00–11.00
Programpass 1

Torsdag 2 juli
Lokal öppen
Autismer i musik
och konst

(v. 2020-03-07)

Fredag 3 juli

Söndag 5 juli

med xx

Lokal öppen
Hur gör autism/
autist-forskningen
skada eller nytta?

Lokal öppen
Visioner, mål och
autism/asperger

11.00–11.30 Fika

Fika

Fika

Fika

11.30–12.30 Presentationer
med AG helst
Programpass 2

Självbiografiskt
skrivande och a/a

Autist-historia
med IB

Autistisk
skönlitteratur

12.30–14.00 LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

14.00–15.00 Vad kan autistProgramrörelsen lära av
pass 3
HBT-rörelsen?

Natur och autism
med xx

Miniseminarier om Känslor och
autistfrågor
autism/asperger
På Gibraltarg. 100 kv
med AG helst

med IB

15.00–15.30 Fika

Fika

Fika

Slut
(Ute kl. 15.30)

15.30–17.00 Museibesök
med xx
Programpass 4

Naturpromenad
med xx

Samtal om oss
själva och våra liv

17.00–18.30 MIDDAG

MIDDAG

MIDDAG

med TA?

Lokal öppen
Autister i andra
länder

Lördag 4 juli

med xx

med IB + ev. en till

med xx

med TA

med xx

På Gibraltarg. 100 kv
med xx

18.00–20.00 Autistiskt umgänge Autistiskt umgänge Autistiskt umgänge
Seminarielokalen,
Seminarielokalen,
På Gibraltarg. 100 kv
ProgramSlottsskogen
eller
Slottsskogen
eller
pass 5
eget val

eget val

De stora dragen i schemat har spikats nu 7/3. Men enstaka seminarieämnen kan bytas,
för de flesta tilltänka seminarieledarna skall tillfrågas nu.

Mer information
För: Vuxna autister/aspergare som kan delta självständigt och deltar på eget ansvar.
Språk: Svenska
Vi strävar efter spridning från hela landet, och god balans gällande kön m.m.
Nolltolerans mot främlingsfientlighet och mot HBT-fientlighet.
Logi: Ordnar man själv. Bor man inte i Göteborg, eller nära så man kan dagpendla,
eller har privat kontakter, så rekommenderas starkt: De två stora vandrarhem som
ligger nära Nordostpassagen (seminarierna) och Slottsskogen. Boka tidigt!
Lokal: Seminarierna blir i Andets/ASPI:s lokal på Nordostpassagen 57 bv.
Lokalen fungerar för 18 personer under entimmesseminarier,
men för färre vid fritt umgänge.
Antal: Max 23 anmälda. Inte fler, p.g.a. att stor lokal saknas just 2020.
Avgift: 0 kr
Anmälan: Använd formuläret på autist.se eller e-posta traff@aspi.se
De som anmäler sig först får platserna. Vi säger till här när det är fullt.
Vi skickar inte ut personliga inbjudningar. Utan alla i målgruppen får anmäla sig.
Ring oss inte! Utan e-posta ev. frågor till oss på traff@aspi.se Anmäl nu!
Arrangör: Autist-företaget ASPI Utbildning AB. (Arrangemanget går med förlust.)
Formatet är mindre 2020. (Eftersom ASPI inte kan förbereda mycket på arbetstid i år.)
Så: Ej matlagning, ingen hyrd lokal, ingen stor fast lokal, ej övernattning i lokal, max
23 anmälda, ingen avgift. Deltagarna ordnar själva logi och mat (ej i seminarielokal).
Extra: Onsdag 1/7 kl. 18.30‒20.00: Slottsskogspromenad för de som ändå är på plats.
Vi möts i eller utanför Andets/ASPI:s lokal på Nordostpassagen 57 bv, egen ingång.
Anmäl till traff@aspi.se senast dagen innan, för ledare går bara dit om det är anmälda.
Vi strävar efter att sätta upp en mailing-lista för alla anmälda kring 1/4 2020.
Vi kan inte lova att mailing-listan fungerar för hotmail- eller yahoo-adresser.
Infobladets adress: autist.se/autist_2020.pdf Eller autist.se och klicka.
Mer och uppdaterad info kommer här efterhand.

Torbjörn Andersson (efter samtal med ASPI-kollegorna)
traff@aspi.se
2020-03-07

