infoavond

SMOG - Spreken Met Ondersteuning van Gebaren
Een initiatie voor ouders, broers, zussen,
grootouders, vrijwillige begeleiders.
di 04_02_20 en 18_02_20 | Gent
di 24_03_20 en 31_03_20 | Hasselt
woe 13_05_20 en 27_05_20 | Leuven
woe 14_10_20 en 28_10_20 | Roeselare
woe 18_11_20 en 25_11_20 | Antwerpen
Kunnen communiceren is een grondrecht! SMOG biedt veel kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, autisme of een communicatiebeperking extra
communicatiemogelijkheden. Daarom is het goed dat deze vorm van ondersteunde communicatie ook thuis en in de vrije tijd gebruikt kan worden.
Tijdens de eerste avond leer je de achtergronden van SMOG kennen en krijg je een beperkt aantal gebaren aangeleerd die met de thuis- of vrijetijdssituatie te maken hebben
(hygiëne, voeding, vrije tijd, …). Tijdens de tweede avond worden de gebaren ingeoefend
en leer je echt ‘spreken met ondersteuning van gebaren’.
di 04_02_20 en 18_02_20 | 19.30 u. | Broederlijk Delen, Sint-Salvatorstraat 30, Gent
di 24_03_20 en 31_03_20 | 19.30 u. | Pastoraal Informatiecentrum, Tulpinstraat 75, Hasselt
woe 13_05_20 en 27_05_20 | 19.30 u. | KVG, Tiensesteenweg 63, Leuven
woe 14_10_20 en 28_10_20 | 19.30 u. | Start West-Vlaanderen, Beversesteenweg 255bis,
Roeselare
woe 18_11_20 en 25_11_20 | 19.30 u. | KVG, Arthur Goemaerelei 66, Antwerpen
-3
 5 euro voor ouders, familieleden en vrijwilligers die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG (twee personen
van een gezin betalen samen 60 euro - per extra gezinslid: 30 euro)
-5
 0 euro voor ouders, familieleden en vrijwilligers die geen lid zijn van Gezin en Handicap of KVG (twee
personen van een gezin betalen samen 80 euro - per extra gezinslid: 40 euro)
Schrijf je in:
- online via www.gezinenhandicap.be/infoavonden
- telefonisch: 03 216 29 90
- surf ook eens naar www.s-m-o-g.be

www.facebook.com/gezinenhandicap

Gezin en Handicap maakt deel uit
van de KVG-Groep en is lid van Vijftact

