SOM MARL ÄGE R
FÖR B AR N & FAMILJE R
M E D H J Ä R N S KA D E F Ö R B U N D E T H J Ä R N K R A F T

ETT OFÖRGLÖMLIGT SOMMARMINNE!

simbassänger med varierande temperatur och

Följ med Hjärnkraft på ett härligt sommarläger

djup på anläggningen. Under tiden som ditt

där det finns ett brett utbud av roliga aktiviteter

barn aktiveras av personal från skolan får du själv

för dig och din familj! Här kan du och ditt barn

möjlighet att delta i en samtalsgrupp ledd av en

åka på spännande flotturer, testa att skjuta med

kurator ihop med andra deltagare från lägret.

luftgevär på skjutbanan och massor av andra

Varmt välkomna till sommarens roligaste

roliga aktiviteter. Dessutom finns det flera olika

familjeaktivitet önskar vi på Hjärnkraft!

KO R T O M L Ä G R E T
När:

19 – 23 juli 2021

Plats:

Valjevikens folkhögskola, Blekinge

Pris:

Barn 400 kr (0-2 år gratis), föräldrar 800 kr

Anmälan:

per-erik.nilsson@hjarnkraft.se

Hemsida:

www.valjeviken.se eller www.hjarnkraft.se

Plats: Valjevikens folkhögskola ligger vackert
beläget vid havet utanför Sölvesborg i Blekinge.
När: 19 – 23 juli 2021 (Möjlighet finns att
övernatta på skolan söndag – måndag).
Kost: Skolan har ett välutrustat kök med god
och varierad mat. Gruppen f rån Hjärnkraft får
en egen matsal.
Logi: Gruppen f rån Hjärnkraft bor i eget avskilt
hus på den vackra skolan.
Målgrupp: Familjer där minst ett av barnen
i åldern 2–18 år har en förvärvad hjärnskada.
Självklart får barnen komma med andra
vuxna än sina föräldrar.

Pris: Barn (under 12 år) 400 kr, vuxna 800 kr
och personliga assistenter 4.400 kr. Barn under
2 år gratis. Priset är subventionerat.
Medlemskap: Alla deltagare måste vara
medlemmar i Hjärnkraft (utom personliga
assistenter) då förbundet erhållit fondmedel
för medlemmar samt att alla medlemmar är
olycksfallsförsäkrade under vistelsen.
Anmälan & f rågor: Ring: 070 441 32 55 eller
mejla: per-erik@hjarnkraft.se omgående då
lägerplatserna är begränsade.
Återbetalning: Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Behöver lägret ställas in
återbetalas självklart anmälningsavgiften.

OM HJÄRNKRAFT
Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad
hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt
dagliga liv samt att närstående ska få stöd och
information. Många personer med hjärnskada
omfattas av lagstadgade SoL – LSS-insatser, t.ex
personlig assistans. Förbundet vill naturligtvis att
dessa insatser genomförs så bra som möjligt.

