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Op 18 december 2007 nam de Verenigde Naties een resolutie aan waarin verklaard wordt dat 2 april
jaarlijks erkend wordt als Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day: info).
Sindsdien worden op 2 april wereldwijd acties georganiseerd om de aandacht voor autisme in de
maatschappij scherp te houden. De kennis van autisme bij de hulpverleners is van primordiaal belang
om mensen met autisme tijdig een correcte diagnose te kunnen bieden en hierop aansluitend een snelle
en passende vorm van ondersteuning te kunnen voorzien.
Twee april 2013 betekent in West-Vlaanderen de start van de Open Autisme Dagen. Tijdens de Open
Autisme Dagen stellen organisaties met een ondersteuningsaanbod voor kinderen, jongeren en/of
volwassenen met autisme, hun dienstverlening en kennis voor één of twee dagen open voor collega’s.
Zo kunnen diensten elkaar beter leren kennen, kan kennis en expertise gedeeld worden en wordt
verdere samenwerking gefaciliteerd.
De organisatie van de Open Autisme Dagen is in handen van het West-Vlaamse samenwerkingsverband ASSEN in samenwerking met het SEN vzw (Steunpunt Expertise Netwerken vzw). ASSEN is
een vrijwillige samenwerking tussen verschillende diensten, organisaties en individuele hulpverleners
die een aanbod hebben of willen uitbouwen voor mensen met een autismespectrum stoornis in de
provincie West-Vlaanderen.
Aan de Open Autisme Dagen nemen om en bij 40 organisaties deel. Hulpverleners kunnen kennis
maken met de aanpak in auti-scholen, met de werking van diensten thuisbegeleiding en begeleid wonen,
met tewerkstellingsinitiatieven, er wordt een lezingenreeks georganiseerd waarin differentiaal
diagnostiek autisme en op autisme lijkende stoornissen aan bod komt, revalidatiecentra, ziekenhuizen
en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking stellen hun deuren open en nog veel
meer.
Om dit alles georganiseerd te krijgen en om mensen de gelegenheid te geven om bij meerdere
initiatieven langs te gaan, besliste ASSEN om de Open Autisme Dagen te laten doorlopen tot eind 2013.
Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met:
 de provinciaal SEN coördinator Kurt.declercq@senvzw.be – www.senvzw.be
 met de voorzitters van ASSEN: Stien@vzwvictor.be en ann.degezelle@consbur.be
 met één van de medeorganisatoren carl.windels@bemok.be, iris.verschae@pzhfamilie.be of
griet.vandierdonck@dehogekouter.com
Alle info omtrent de bezoeken: klik hier.
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