2. Vormingsinitiatieven
Wij bieden drie keer per jaar een cursus aan voor
onderwijzend personeel. Daarnaast is het ook
mogelijk om vorming op maat aan te vragen.
Dit kan gaan van algemene uitleg over autisme
tot specifieke thema’s betreffende autisme of
intervisies met casusbesprekingen.

Steun
LSA – vzw Stijn is gemachtigd om voor giften vanaf 40
euro een fiscaal attest af te leveren. Vrijblijvend melden
wij u dat giften gestort kunnen worden op rekeningnummer 335-0038981-33.
Ondernemers kunnen persoonlijk contact opnemen
om fiscaal aftrekbare sponsoring te bespreken.

De prijzen voor onze vormingsinitiatieven kunnen bekomen worden via het secretariaat van onze
dienst.

3. Autitheek
De autitheek biedt een documentatie – en informatiecentrum over autisme en gerelateerde thema’s.
Er worden boeken, DVD’s en spelmateriaal uitgeleend. Iedereen die meer te weten wil komen over
autisme is welkom! Ben je ouder van een kind met
autisme, heb je zelf autisme, ben je professioneel of
vanuit je studies betrokken op autisme, dan kan je
terecht in onze autitheek!
De autitheek is open op donderdag van 9u00 –
16u30. Meer info op de website van LSA
(www.stijn.be) onder de rubriek bibliotheek.

Tel: 011/55.99.60 - Fax: 011/55.99.69

E-mail: lsa@wegwijs.stijn.be - www.stijn.be

*LSA maakt deel uit van vzw Stijn. Erkend en gesubsidieerd door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

1. Hulpverleningsaanbod
Thuisbegeleiding

Consultmodule

Voor wie?
Kinderen/jongeren/volwassenen met de diagnose
ASS. Voor kinderen onder de zes jaar is begeleiding
ook mogelijk met een vermoeden van autisme, vastgesteld door een gespecialiseerde arts.

Voor wie?
Kinderen/jongeren/volwassenen met de diagnose
ASS die reeds begeleiding van onze dienst kregen
in het verleden. Deze begeleiding kan niet gecombineerd worden met wachtlijst thuisbegeleiding.

Waar?
De begeleidingen vinden plaats aan huis in heel de
provincie Limburg.

Waar?
De begeleidingen vinden plaats op de dienst in
Zonhoven.

Wat?
Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een
kind/jongere met de diagnose ASS: De hulpverlening is hier primair gericht op de ouders en de
hulpvragen die zij hebben. Indien nodig wordt ook
het bredere netwerk mee ondersteund (broers en
zussen, familie, school, vrije tijdsinitiatieven, …).

Hoe lang?
Deze module is beperkt in tijd. Er zijn maximum
12 begeleidingen mogelijk binnen de tijdspanne van
één jaar.

Ondersteuning van jongeren/volwassenen met de
diagnose ASS: We begeleiden omtrent de problemen
en vragen die deze doelgroep heeft (verwerking van
de diagnose, job, vrije tijdsbesteding, relaties, vriendschappen, persoonlijke toekomst,…).
Ook hier wordt het netwerk nauw betrokken in de
begeleiding.

Wat?
Kortdurende begeleiding waarbij dezelfde thema’s
als tijdens de mobiele begeleiding aan bod kunnen
komen. Gezien de beperking in tijd moet het gaan
over concrete en afgelijnde hulpvragen.

Wat?
De ouders meer inzicht geven in het begrip ASS.
In zes sessies wordt er zowel theoretische uitleg gegeven over ASS als praktische handvaten mee gegeven
om zelf aan de slag te gaan.
Brussencursus
Voor wie?
Broertjes en zusjes van personen met ASS.
Waar?
Deze cursus vindt plaats op de dienst in Zonhoven
op woensdagnamiddagen.
Wat?
Op een speelse manier wordt ASS uitgelegd aan de
kinderen zodat ze meer inzicht krijgen in het denken
en handelen van hun broer/zus met ASS.
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Voor wie?
Ouders van kinderen/jongeren met de diagnose ASS
en (rand)normale begaafdheid.
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Waar?
De cursus vindt plaats op verschillende locaties in
heel Limburg, zowel overdag als ’s avonds.
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