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Ledare
Vi är nu inne i mars månad och närmar oss
med stormsteg våren. Med våren kommer
det ny energi till att utvecklas.
Vi hjälper er med ert projekt och er utbildning. Vi vill att ni ska få möjlighet att vara delaktiga och diskutera era erfarenheter och
problem som ni ställs inför.
Vi hoppas att vi ses ute på ert företag så ni
kan få en lärorik stund och vi kan lära känna
er samt inleda ett bra samarbete.
Daniel Welander
Ägare och Utbildningskonsult
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Vad är ADHD/
ADD

Att arbeta i projekt kan vara ett bra sätt att inleda framgångsrikt samarbete

Projektet ”Säg nej!”
Många av våra ungdomar kommer idag i kontakt med
droger och missbruk. Vi på Samsas Hjärta och Hjärna vill
hjälpa dessa ungdomar genom att åka ut och utbilda dem
så de säger nej till droger.
Vi tänkt att börja jobba i projekt mot droger och alla problem som de för med sig. Vi söker nu företag och organisationer som kan vara intresserade av ett samarbete inom
detta området. Eller vill vara med och hjälpa till på annat
sätt. Om ni vill vara med och hjälpa till är ni välkomna till
oss .
Vi kan tillsammans hjälpa till att förändra vår värld till det
bättre. Vi kan minska lidande och utanförskap som är en
alvarlig följd av missbruk.

Projektet kommer att vända sig till
 Föräldrar
 Elevassistenter
 Elevhandledare
 Fritidsledare och fritid pedagoger
 Lärare
 Idrottsföreningar och andra föreningar som träffar ung-

domar.
 Och alla andra som jobbar och träffar ungdomar i sko-

lan eller på deras fritid.

Personer med ADHD
och ADD har ofta svårt i
skolan och att klara sig
på arbetsmarknaden.
Det är därför viktigt att
man tänker på dessa
personer rätt hjälp man
måste ge dem en
chans att visa vad de
går för.
Jag har jobbat med
ADHD och ADD på
både förskolan, grundskolan och på gymnasieskolan. Jag tycker att
det är viktigt att se hur
man på ett positivt sätt
kan hjälpa dessa elever
till en ljusare framtid.

Jag vill dela med mig
av mina erfarenheter till
er och erbjuder förläningar och utbildningar
inom detta område.
Om ni vill att jag kommer till er så hör av er så
ordnar jag med en utbildningsdag för er...
Tveka inte att ringa...

Vilka ämnen tar vi
hjälper er med….
 Bemötande
 Kommunikation
 Ledarskapsutveckling

Vi hjälper er när vägen känns svår och
lång...

Alla människor är som droppar olika och unika...

Vi arbetar efter ledorden Samarbete, Kommunikation och Ledarskap
Samsas hjärta & Hjärna HB är ett företag som specialiserat sig på utbildningar,
kickoffer och föreläsningar.
Vi vänder oss till verksamheter och företag inom barnomsorg, skola, LSS, vård, föreningar/organisationer men även privata företag inom andra områden och privatpersoner.
Vi erbjuder kompetensutvecklande utbildningar med inriktning på samarbete,
ledarskap och kommunikation.
Vi skräddarsyr aktiviteten så den passar er verksamhet och era behov.
Hör av er om ni behöver hjälp med er utbildning, kickoff eller en föreläsning!

Vår värdegrund
 Hos oss är det viktigt att kundens behov av ut-

bildning och fortbildning är i centrum.

 Det är viktigt med en dialog och ett samför-

stånd mellan oss och våra kunder.
 Vi ska visa respekt mot våra medmänniskor.
 Vår verksamhet ska genomsyras av glädje,

kunskapstörst och samförstånd.

DANIEL WELANDER
Samsas Hjärta & Hjärna HB
Vanstadsv 2
270 31 Äsperöd
mobil: 0706 87 87 46
daniel.welander@samsas.net
hemsida: www.samsas.net

 Hos oss ska alla behandlas lika oavsett vem

de är.
 Våra utbildningar har något för både hjärtat

och hjärnan.
 Vi värnar om vår miljö och använder så

sparsamt.

Vår affärsidé är

”SAMSAS HJÄRTA & HJÄRNA arbetar
med både HJÄRTA & HJÄRNA för ge ert
företag fortbildning, glädje och samförstånd inom samarbete, kommunikation
och ledarskap.”
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