Invitation til en dag med Asinoterapi
Vi har den glæde at kunne byde
Damiano Biscossi fra Italien
velkommen til Danmark,
den 14 september 2019.
Damiano Biscossi har 20 års
praksiserfaring med asinoterapi, og
han underviser i asinoterapi på
universitetet i Palermo.
I løbet af dagen vil Damiano dele
sine erfaringer med os i sit pædagogiske arbejde med æsler og mennesker i dyreassisteret intervention.
Han arbejder med mennesker med
udviklingsforstyrrelser, og har særlig
fokus på børn med autisme.
Der vil være praktiske demonstrationer af hans metoder med oplæg, med
video og med billeder. Vi vil desuden
dele vores egne erfaringer med jer.
Dagen starter klokken 9.00 med
morgenkaffe og herefter
oplæg med Damiano.
Oplægget omfatter:
1.
Teori.
2.
Asinoterapien belyst 		
		
med billeder og video.
3.
Praktisk demonstration 		
		med æsel.
4.
Debat og spørgsmål.
Der vil være en times middagspause,
hvor der bliver serveret frokost.
Senere er der eftermiddagskaffe
med kage. Der vil være en betaling
for forplejning på 150 kr. pr. person.
Dagen slutter klokken 16.00

Damiano Biscossi
1968 		
Født i Rom, Italien
1993-2008
Arbejde for Ericson Tele		
comunications og Cisco Systems
		
Kursusansvarlig og senere 		
		salgsdirektør
2008-2010
Konsulent i informationstekno-		
		
logi for italienske virksomheder.
2010 -2012
Salgsdirektør i Enertel Servizi 		
		
Spa - vedvarende energi
2014- i dag
Præsident for æselprojekt i 		
		Rom (www.donkeyproject.it)
2013-2016
Universitetet i Palermo: Doctor 		
		
of Education ED.D. University 		
		of Palermo
2016- i dag
Er fortsat i gang med efterud		
		
dannelse på universitetet i
		Palermo
2006- i dag
Talrige asinoterapi-projekter 		
		
med mennesker med autisme, 		
		udviklingshæmning
1998- i dag
Diverse kurser og uddannelser 		
		
i dyrestøttet intervention og 		
		asinoterapi
		
Både som deltager og lærer
2018		
Oplægsholder ved international kon		
ference om asinoterapi i Holland
2019		
Ansat til asinoterapi i Trento, Italien
		
“Voce amica onlus”
Findes på Facebook og Linkedin.

Arrangementet vil blive afholdt på
Æselgården på Djursland.: Eskilsagre 12,
Nørager. 				
8961 Allingåbro.
Tilmelding på mobil 27110305 eller
mail: mejlbywinther@gmail.com senest d.5/9.
I samarbejde med
med Greencarenetvaerk.dk

