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Ledare
Vi på samsas hjärta & hjärna har som ni
längtat på sommarn och möjligheter att ha
semester. Vårt tips till er ta hjälp av naturen
att hittar er styrka och inre lugn. Man hitta
många starka sidor inom sig själv om man tar
hjälp av naturen.

Så glöm inte att ta tillvara på det som är
gratis och alltid öppet naturen. Vi vill hälsa
alla en skön sommar och hoppas att vi ses till
hösten.
Ni kan givetvis ring eller maila hela sommarn om ni behöver hjälp med något.
Daniel Welander
Ägare och Utbildningskonsult
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 Ledare
 Vad är ADHD/ ADD
 Vill ni jobba i projekt?
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 Kontaktinfo

Jobba i projekt
Vi är intresserade att inleda sommarbete med er
som vill jobb i projektform.
Kanske ni jobbar med
ungdomar och vill göra
något kul för dem.

ADHD/ ADD
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...

Ett projekt kan vara stort
eller litet en dröm eller nåt
ni brinner för.
Ni kanske vill anordna en
föreläsning, kurs, evenemang eller konsert för
ungdomar.
Så tveka inte ring oss vi
hjälper er att komma
igång och att dra i trådar.
Hör av er på
Telefon: 0706-87 87 46
Eller epost
daniel.welander@samsas.net

Välkomna till oss...

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

Vi ger er framtids tro och en lättare väg mot
era mål...

Naturen har en grafisk skönhet som inte går att efterlikna...

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

DANIEL WELANDER

 Hos oss är det viktigt att kundens behov av ut-

Samsas Hjärta & Hjärna HB
Vanstadsv 2
270 31 Äsperöd

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.

mobil: 0706 87 87 46
hemsida:
www.samsas.net

 Vår verksamhet ska genomsyras av glädje,

kunskapstörst och samförstånd.
 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 vi kan på dess resurser

Alla foto är tagna och ägs av Elin och Daniel Welander
ägare av samsas hjärta & hjärna.

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

Det är förbjudet att använda dessa foto och bilder i detta
utskick för eget bruk om man inte frågar först.
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