JÄMLIK HÄLSA - spridningskonferens
Vi bjuder in dig till en dag som gör skillnad för personer med funktionsnedsättning

Under dagen kommer vi att berätta om hur vi tillsammans med föreningslivet och Arvsfonden förbättrat villkoren för
personer med funktionsnedsättningar. Vi har tillsammans skapat en trygg social plats för målgruppen i Sjuhäradshallens
Parasportcenter, en mötesplats som ger utrymme för fysiska aktiviteter, studiecirklar samt samvaro. Där har vi genom
coaching och idrottsskola skapar bättre förutsättningar till ett bättre och hälsosammare liv för målgruppen.
Dag: Torsdagen den 8 februari
Tid: Kl. 09.00-16.30
Plats: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås. Där fikar vi och äter lunch.

Förmiddagspasset

Eftermiddagspasset

Jämlik hälsa

Vi Tillsammans

(Ulrika Lindstedt och Amanda Johansson, Borås Stad)
Ett projekt som handlar om att skapa en mötesplats och
att främja hälsan för personer med funktionsnedsättning.
Från Idrott-Glädje-Utveckling till Idrottsverkstan.

(Per Jagemark, SISU)
Kan vi använda Sjuhäradshallen till att skapa en daglig
verksamhet för personer med funktionshinder?

Hälsa för alla - den onödiga ohälsan bland personer med funktionsvariation.

(Per Blank, folkhälsoeneheten, Borås Stad)
Hälsoproblem knutet till funktionshinder eller fördomar/
människosyn eller brist på kreativitet och fantasi?

(Jan Ryrlén, IF Elfsborg)
IF Elfsborg berättar om de tre delarna Camp Elfsborg,
Samhällsansvar och Supporterrelationer samt samhällsdelen och Glädje Tillsammans.
O-Ringen för alla
(Jan Hilding, Hestra IF)

Hur man under värdeorden Nyfiken, stolt och lycklig
skapade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i O-ringen.
Träffpunkt Simonsland - platsen där alla räknas.

(Sofie Nelsén, Borås Stad)
En mötesplats där en aktiv vardag skapas för personer
med funktionsnedsättningar och äldre boråsare.
Tillsammans skapas en plattform för att främja samverkan
och aktiviteter.
Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och
arbetsliv för studenter med
intellektuella funktionsnedsättningar.

(Annika Malm, Högskolan i Borås)
Högskolan i Borås har tillsammans med Borås stad, FUB
i Borås och Västergötlands parasportförbund tagit
fram ett utbildningskoncept för denna målgrupp. Målet
är en inkluderande högskola tillika arbetsliv, där alla
ses som en resurs med delaktighet på lika villkor.
Hur man kan få stöd från Arvsfonden?
(Catrin Fryklund, Arvsfonden)

Vem kan få stöd och till vad? Vad ska jag tänka på när jag
skriver ansökan?
Anmäl dig via länken eller boras.se/jamlikhalsa
Sista anmälningsdag är den 17/1 2018. Kostnad: 495:- inkl. förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Titta gärna på vår film: https://www.youtube.com/watch?v=CgFQaI7v08Y

