Vägen till lyckade relationer
börjar med ett bra bemötande
Charlotte Ohlson Bresciani är rullstolsburen
efter en svår olycka 2007. Hon är en uppskattad föreläsare som turnerar land och rike runt
med Iris Hadars bemötandeutbildningar. Låt
er inspireras med en fängslande timme där
Charlotte delar med sig av sitt liv och sina
egna erfarenheter av bemötande.

En god investering
Charlottes föreläsning ger verktyg för ett professionellt bemötande av funktionsnedsatta –
en god investering för varje organisation och
företag.
”Jag vill avdramatisera och på ett lättsamt
sätt dela med mig av min kunskap. Våra värderingar och fördomar återspeglas i vårt sätt
att förhålla oss till varandra. En rullstol eller
en vit käpp kan skapa osäkerhet. Vi blir rädda
för att säga eller göra fel, kanske till och med
såra eller kränka! Jag vill få de som lyssnar
på mig att upptäcka människan bakom funktionsnedsättningen.”

Medmänsklighet och kunskap
Oavsett yrke eller bransch är det viktigt att
alla de dagliga möten vi har med olika människor blir bra. Inte minst när vi möter människor med funktionsnedsättning.
För mer information, referenser och bokning
Lisa Gustafsson, Säljare
Iris Hadar AB
Tel 08-39 92 24, mob 0765-39 90 71
E-post lisa.gustafsson@iris.se

Om Charlotte Ohlson Bresciani
Charlotte arbetade som hovmästare på Almåsa
Konferens och hade just påbörjat en sommelierutbildning när hon bröt ryggen. Hon skulle rädda
sin son från en rullande bil och blev förlamad
från midjan och neråt. Trots det avslutade hon
sina studier och blev landets första rullstolsburna
sommelier.
Tycker du dig känna igen Charlotte? Kanske inte så
konstigt, hon var en av deltagarna i SVT´s mycket
uppskattade realityserie ”En andra chans”. Där vi
kunde följa några människor med funktionsnedsättningar och vad det innebär i olika situationer.
Idag turnerar Charlotte land och rike runt för att
ändra organisationers, företags och individers
attityder och värderingar gentemot människor
med funktionsnedsättningar.

”Mycket bra och konkret, både vad man kan göra men även varför”
Sagt av en deltagare på Stockholms universitetsbibliotek

För mer information om hela vår verksamhet: www.iris.se
Iris Sverige är en ledande tjänsteleverantör inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Koncernen har verksamhet på
fler än 70 orter i Sverige. Iris Sverige omfattar dotterbolagen Iris Hadar och Competens. Vi erbjuder tjänster som stärker individen
på väg mot ny och egen försörjning. På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället.

