Basföreläsning om
utvecklingsstörning
Måndag 10/9
kl. 18.30-20.30
Eva Isaksson föreläser om
funktionsnedsättningen
utvecklingsstörning, dess
innebörd och konsekvenser. Hon ger förklaringar
om hur tänkandet är annorlunda, var svårigheterna är m.m. Föreläsningen
ger dig grundläggande
kunskaper i att ta emot
och bemöta målgruppen.

Öppet hus för
föreningar
Tisdag 11/9
Frukost: 07.30-09.30
Middag: 17.00-18.30

Fysträning för personer med rörelsenedsättning
Tisdag 11/9
kl. 18.30-20.30

Parasport Stockholm och
Stockholmsidrotten håller
öppet hus för alla föreningar som bedriver eller
är nyfikna på parasport,
oavsett förbundstillhörighet. På plats finns bland
annat styrelse och personal från Parasport Stockholm samt sakkunnig
och verksamhetsledare
inom parasportfrågor hos
Stockholmsidrotten. Kom
och prata med oss om parasporten i framtiden, den
pågående inkluderingsprocessen, idrottens Strategi
2025 m.m. Vi bjuder på
frukost eller en hamburgare direkt från grillen.

Föreläsning om fysträning för personer med
rörelsenedsättning. Föreläsningen riktat sig främst
till dig som är tränare för
lag eller individer med rörelsenedsättning och vill
ha tipps för att utveckla
fysträningen.
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Prova på dag
Söndag 16/9

Teckenstöd för
ledare
Torsdag 13/9
kl. 18.30-20.00
Att förstärka sin kommunikation med tecken är
ett användbart verktyg för
ledare som möter personer med utvecklingsstörning. Cecilia Lallerman går
igenom några av de vanligaste tecknen samt visar
användbara verktyg som
exempelvis appar.

kl 10.00-12.00,
tema lagidrott, för
personer med
utvecklingsstörning
och NPF

Nätverksträff för
idrottslärare:
Torsdag 13/9
kl. 15.00-17.00
John Nilsson, idrottslärare
med mångårig erfarenhet
av arbete med elever med
rörelsenedsättning berättar om sina erfarenheter.
Det ges också möjlighet till
erfarenhetsutbyte mellan
deltagarna. Träffen riktar
sig till lärare som möter
personer med alla typer av
funktionsnedsättningar i
sitt arbete.

Dagläger för dig med
synnedsättning
Lördag 15/9
kl. 10.00-18.00
Dagläger där vi provar på
ett flertal idrotter, äter tillsammans och har en rolig
dag! Lägret är öppet för
alla åldrar, vi delar in
grupper efter ålder.

kl 13.00-15.00 för
personer med
rörelsenedsättning
Under prova på dagen
finns möjlighet att testa en
mängd olika idrotter och
andra aktiviteter, allt från
lagidrotter och individuella
idrotter till gym och gruppträning. Grillen står varm
när du idrottat klart!

