Möt Framtiden med Polar Print!
Kompetensutveckling inom synområdet

Välkommen på kurs! 25-26/10 anordnar vi två utbildningsdagar om framtidens
hjälpmedel. Kursen hålls i lugn och harmonisk miljö på Yasuragi SPA utanför
Stockholm.

När:

2017-10-25 till 2017-10-26

Var:

Yasuragi, Hamndalsvägen 6, Saltsjö-Boo

Kursprogram
Dag 1 (25 okt 2017)
10.00 - 11.00:

Drop-in med mingel

11.00 - 12.00:

DAISY-online, framtidens talböcker (föreläsare från MTM)

12.00 - 13.00:

Lunch

13.00 - 13.50:

Banktjänster via appar

14.00 - 14.30:

Nyheter från SightCity

14.30 - 15.00:

Kaffe

15.00 - 17.00:

Förstoringsprogram i Windows-miljö (överblick & nyheter)

17.00 - 20.00:

Möjlighet till bad & SPA-aktiviteter

20.00:

Middag (Teppanyaki)

Dag 2 (26 okt 2017)
08:30 - 09.30:

Hjälpmedel och mobila enheter

09.30 - 10.00:

Kaffe

10.00 - 10.50:

Hjälpmedel och mobila enheter, forts

11.00 - 12.00:

GuideReader Pod & GuideReader Tablet

12.00 - 13.00:

Lunch

13.00 - 14.30:

Anna Bergholtz (blind, ett annat sätt att se)

14.30 - 15.00:

Kaffe & avslutning

Anmäl dig senast 2017-06-30 till:
info@polarprint.se
010-470 99 00

Kursen kostar 3500kr och i priset ingår förutom själva utbildningen även mat och logi
samt tillgång till SPA-området. Anmälan är bindande.
Anmäl dig så snart som möjligt, deltagarantalet är begränsat.

För ytterligare information om Yasuragi och vägbeskrivning, besök:
http://www.yasuragi.se

Varmt välkomna!

Kort om Anna Bergholtz
Anna Bergholtz, känd som Sveriges första blinda filmrecensent och som ”Blindchick”
från P3:s Morgonpasset, tar oss med på sin livsresa. Anna var tre år när hon fick
barnreumatism, som ledde till blindhet i 24 års ålder. Idag säger Anna att hon aldrig
varit så ”seende” som nu.
En inspirerande, berörande föreläsning om att övervinna yttre och inre hinder, om hur
en når sina drömmar oavsett förutsättningar och om tillgången i människors olikhet.
Anna är utbildad journalist, socialpedagog och diplomerad coach. Hon kan även
titulera sig barnboksförfattare och har vunnit pris för sin förmåga att inkludera
människor med funktionsnedsättning i samhället.

Vill du följa Annas blogg eller läsa mer om henne, besök:
www.annabergholtz.se

