KommunikationsCenter Thisted tilbyder k ompenserende specialundervisning, rådgivning og vejledning for voksne efter gældende lovgivning, til
voksne med:







Talevanskeligheder
Hørevanskeligheder
Erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
Psykiatriske diagnoser
Generelle indlæringsvanskeligheder
Demens i det tidligste stadie
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Kr. Koldsgade 3
7700 Thisted

Kontortid: Mandag til torsdag kl. 8-14, fredag kl. 8-12.
Yderligere information kan læses på vores hjemmeside.
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KURSUS FOR
DEPRESSIONSRAMTE
Efterår 2019 og Forår 2020
Morsø og Thisted Kommune

Kursustilbud
Har du en depression, kan du få undervisning på KommunikationsCenter
Thisted.

Undervisningen er kompenserende, og det betyder bl.a. at den er rettet mod
den enkeltes behov, ønsker og muligheder.

Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af
de funktionsvanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med en depression.

Gennem undervisningen kan du bl.a. blive bedre til:






At kommunikere
At begå dig i sociale sammenhænge
At koncentrere dig og blive bedre til at huske
At strukturere din hverdag
At overskue din situation

Undervisningen er på 20 timer fordelt over 10 gange.
Den foregår på små hold med 2 - 6 deltagere.

Undervisningen tager udgangspunkt i den personlige samtale.
Du får mulighed for at udveksle tanker med ligestillede og afprøve og arbejde
med forskellige kommunikationsformer.

Vi vil arbejde med handlemuligheder ud fra lige netop den, du er, med dine
færdigheder, evner og kompetencer.

Vi vil endvidere forsøge at finde frem til, hvad er godt for dig, og hvad der kan
hjælpe dig i din dagligdag.

Endelig vil vi arbejde med struktur og overblik.

Kurset afholdes fredage kl. 10.30 - 12.30.
Kursus 1:

23. august 2019 - 8. november 2019
Ansøgningsfrist 14. august 2019

Kursus 2:

For folkepensionister
22. november 2019 - 31. januar 2020
Ansøgningsfrist 13. november 2019

Kursus 3:

28. februar 2020 - 15. maj 2020
Ansøgningsfrist 19. februar 2020

