Individuellt Liv i Gemenskap
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi
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din ”Woody” bygghandel på orten
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www.jarnatra.se

Stiftelsen biodynamiska produkter
info@biodynamiskaprodukter.se
Vi levererar biodynamisk & ekologisk frukt, grönsaker,
mejerivaror, färskwww.kallfors.com
bröd, drycker och kolonial-/stapelvaror
av hög kvalité till kunder över hela Sverige - varje dag.
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Inbjudan till ILG-dagen

Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta - alla är
ni välkomna till en innehållsrik dag med möjlighet till fortbildning och
tid för att mötas!

Inbjudan till ILG-dagen
lördag
17 april 2010
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alla är ni välkomna till en innehållsrik dag med möjlighet till fortbildning och tid för att mötas,
med tid till samtal och inte minst underhållning.
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medverkande

Solberga by
DEN AVGÖRANDE SKOLTIDEN
Solberga by är en levande gemenskap, som uppstått kring en särskola med anslutande elevhem.
Här bor ett 90-tal personer ur alla generationer, tillsammans i en naturskön omgivning. I Solberga
by Att
lever förnyelse
jämsides
med erfarenhet.
En grundtanke
i vår Ipedagogik
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LIVETär att ALLA
människor befinner sig i utveckling, både elever och medarbetare. www.solbergaby.se
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En riktig bygghandel
www.tunapack.se
www.nykvarn.xlbygg.se
08 552 479 99

Ekobanken
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ekologiskt - socialt - kulturellt
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www.ekobanken.se
Tel:
08 551 714 70
www.ekobanken.se
08 551 714 70

Och
Och ett
ett stort
stort tack
tack till
till

Ekonomi,
Ekonomi, redovisning
redovisning och
och
fastighetsförvaltning
fastighetsförvaltning
Nyhem,
Nyhem, tel:
tel: 08
08 554
554 811
811 40
40

Upphandlingspoolen UHPO
VÄRNAS samarbetspartner för inköp
Anslut din verksamhet (kostnadsfritt för VÄRNA)
www.kaminbutiken.nu
och ta del av våra inköpsavtal!
Tel:
08 551 713Tel.
3008-560 24 50
www.uhpo.se,
info@uhpo.se,

ur kärnvärdena

Special Olympics

FRAMTIDENS LSS-LAG

SE, HÖR och PROVA PÅ

Gunnel Wallin (c) Riksdagsledamot, socialutskottet

idrottsförbundet
och Sveriges Paralympiska Kommitté. Vi får prova på
*
Floor Hockey och Golf. www.shif.se

program
Hur säkra att lagtext och tillämpning tillgodoser Special Olympics är en världsomspännande organisation som inkluderar
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Delar av en rykande aktuell familjeföreställning som utspelar sig
MUSIKUNDERHÅLLNING FÖR ALLA
i Trazan och Banarnes värld fylld av funkig musik skriven av Janne ”Zebran” Schaffer
och med träffsäkra texter skrivna av Lasse ”Tigern” Åberg.
Janne ”ZEBRAN” Schaffer, Klasse ”BANARNE” Möllberg och LOS FLAMINGOS
Zebran här!”Hoppas att ni har lyssnat ordentligt på texten till vår Batterilåt Morfar och Kaninen.
Då förstår ni ju precis varför det är så himla viktigt att samla in alla gamla batteri-prylar. Dom sprider ju för
sjutton GIFTER i naturen. Tänk på det nästa gång ni slänger en gammal leksak eller mobiltelefon i soporna.
COWERBOYZ
Vi zebror gillar ju naturen och därför vill vi inte ha en massa gamla batterigifter på vift.
Så kom ihåg att ALLA prylar med batterier ska samlas in.”

Foldern är tryckt på Sibban.
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Ett samarbete mellan Föreningen ILG och lokala företagare.
Ett samarbete mellan Föreningen ILG och lokala företagare. Särskilt tack till SIB-tryck.

Vi ses och sjunger tillsammans!
VÄLKOMMEN
TILL
KULTURHUSET
www.janneschaffer.se
I YTTERJÄRNA

VÄlKOMMEN Till KUlTUrHUSET i YTTErJÄrNa
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Ej medlem betalar för hela dagen 100 kronor

Individuellt Liv i Gemenskap
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stöd – och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi
Medlemsavgift 100 kronor Bankgiro 363-2833
Ej medlem betalar för detta evenemang 100 kronor/biljett med möjlighet att på plats anmäla medlemsskap.
Föreningen står ej för lunchkostnad.

Program

Välkommen

KULTURHUSET I YTTERJÄRNA DEN 13 APRIL 2013

10.15

Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta alla är ni välkomna till en innehållsrik dag med ILG, Mora Park, varandra och
möjlighet till fortbildning och tid för att mötas!

10.45

ATT VISA RESPEKT INFÖR VARJE INDIVIDUELL UTVECKLINGSVÄG OCH
HA TÅLAMOD INFÖR VARJE MÄNNISKAS BEGRÄNSNINGAR ÄR
GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN I VÅRT ARBETE
Möt Mora Park som erbjuder förskola/skola, fritids-, elev och korttidshem som

arbetar tätt tillsammans. Med denna helhetslösning
slipper barnen det många av dem har svårt för – övergångar. Deras värld blir
överkomlig och begriplig och de befinner sig hela tiden på samma område och
det är få människor i deras omedelbara närhet.
Tre kärnvärden får genomsyra dagen:
Livets röda tråd - Individuellt liv i gemenskap – Tålamod med det individuella

11.00

1.

2.

efter lunch intar Cowerboyz stora scenen

3.

AKTIVITET, FÖRELÄSNING OCH LUNCH

OBS! Anmäl till ”din” verksamhet/kontaktperson snarast.

JA, vi kommer antal .......... personer från …………………………………………………………
Anmälan till (”först till kvarn” p.g.a. begränsat antal platser i några av aktiviteterna):
FÖRELÄSNING 1: antal ………. personer.
AKTIVITET 2: antal ………. personer
AKTIVITET 3: antal ……… personer

AKTIVITET 4: antal ……….

Teaterföreställning med elever och medarbetare
från Mora park

Föreläsning
Inflytande, delaktighet, valfrihet
– en rättighet för alla? Men …

13.00
Lunch
– 14.15 se anmälan
14.15

Cowerboyz

i stora salen

KOM IHÅG att öva på

Kommunikation
Hur kan en person med funktionsnedsättning påverka sin vardag,
särskilt ur perspektivet valfrihet

”Nu går sista visan”

Carl Antons text som bif.

* i Juliarummet med Peggy Strobel och
Manuela Fremann

~ ANMÄLAN ~

ILG, c/o Ulla Iggsjö-Löfgren Box 3021 136 03 Haninge. Fax 08 745 45 04 e-post umil@telia.com

Stora salen i Kulturhuset, inblick i förskola, skola
och fritid

Föreläsare meddelas senare

MUSIK ÄR ETT AV MÄNNISKANS MEST URSPRUNGLIGA SPRÅK

Helst redan nu för vår planering, dock senast den 26 mars.

Caféet är öppet

11.30 Föreläsning eller workshops
– 13.00 anmäl ditt val/önskan på svarstalongen

MUSIKUNDERHÅLLNING FÖR ALLA

se bifogad text ”Nu går sista visan” som vi övar på till vi ses den 13 april

Samlas vi i Kulturhusets foajé, Ytterjärna

Ursprunglig lek som ett sätt att nå
fram när orden inte räcker till.
Övningar och erfarenheter ur arbetet
med barnen på Mora Park. Målgrupp
anhöriga/handläggare/medarbetare.

15.45 Årsmöte ILG
Konferensrummet, plan 2
ILGs uppdrag och vad har
hänt under året som gått.

(ca15 personer) med Torsten Grind

4.

Musik som kommunikation
Rörelsevariationer till musik
* i Vita Huset med Anne Li Hyrkes och

ca 16.50 Avslut

Vassili Koidan

personer

LUNCH Café Järna eller Ytterjärna restaurang:

Meddela/ boka lunch kontakta Ytterjärna Restaurang 08 554 302 28 eller
via e-post info@ytterjarnarestaurang.nu OBS! Föreningen ILG står ej för lunchkostnad.
Helst redan nu för vår planering, dock senast 26 mars. Välkomna!
Namn:
………………………………………………………………………………………….........................
Telefon och/eller e-postadress: ………………………………………………………………………

Medlemskap i ILG gäller som inträdesbiljett
MEDLEMSAVGIFT ILG 100 KRONOR
bankgiro 363-2833
OBS! kom ihåg att skriva namn/namnen och medlemsnummer
vid inbetalning av medlemsavgift
www.ilg.se

