Bijlage bij offerte 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet….'
Aanbod
Het voor u organiseren van contactbijeenkomsten, genoemd 'Ik zie, ik zie' avonden, waar ervaringen delen
centraal staat. Elke bijeenkomst is toegankelijk voor maximaal 25 personen (zowel ouders als
'omgevingsmensen'), die betrokken zijn bij kinderen tot 15 jaar met een vorm van autisme. De methodiek is
al veelvuldig getoetst en blijkt in behoefte te voorzien.
Doelen




Het geven van de mogelijkheid om ervaringen te delen op een vanzelfsprekende, gemakkelijke
manier over hoe het is te leven in of nabij een gezin met een kind met een vorm van autisme tot 15
jaar.
Aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarin het versterken van eigen kracht van de
burger én van het sociale netwerk veel aandacht krijgt.

Te behalen resultaten




Ervaringen delen is een heel belangrijke factor in het tot stand brengen en houden van sociale
contacten tussen gezinsleden van kinderen met autisme en mensen uit hun omgeving.
Gezinsleden voelen zich gesteund en gesterkt doordat
o zij (h)erkenning vinden bij 'lotgenoten'
o het voor hen duidelijker wordt hoe moeilijk het is voor mensen uit de omgeving om de
situatie in hun gezin te kunnen zien zoals die door hen, als gezinslid, ervaren wordt
Mensen uit de omgeving ervaren aan de hand van toneelscènes zelf hoe het is te leven in een gezin
met een kind met een vorm van autisme en horen duidelijker van ouders wat het betekent te leven
in een gezin met een kind met een vorm van autisme.
Mensen komen met elkaar in gesprek en mogelijk onbegrip wordt omgezet naar begrip.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomst worden situaties uit het leven van een gezin met een kind met een vorm van
autisme nagespeeld door acteurs. Deze scènes gaan over specifieke gedragingen van een kind met een
vorm van autisme en gezinssituaties. Ook het vermeende onbegrip van mensen uit de omgeving wordt
gespeeld. Het publiek wordt gevraagd hierop te reageren. Doordat men kan reageren op de toneelscènes
gaat het praten over hoe het is om in of nabij een gezin met een kind met autisme te leven' bijna als
vanzelf.
Programma








19.45 uur: zaal open, de koffie/thee staat klaar
20.00 uur: welkom, uitleg over het doel van de avond en werkwijze
20.15 uur: eerste scène wordt gespeeld en nabesproken
20.30 uur: tweede scène wordt gespeeld, nabesproken, opnieuw gespeeld en nabesproken
21.00 uur: derde scène wordt gespeeld, nabesproken, opnieuw gespeeld en nabesproken
21.35 uur: afsluiting
21.45 – 22.15 uur: mogelijkheid tot napraten

Duur van de opdracht
De voorbereiding, uitvoering en nazorg beslaan totaal 3,5 uur per bijeenkomst (19.00 u - 22.30 u)

