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Vi erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning en mötesplats för
social gemenskap och personlig utveckling i små grupper med utgångspunkt i deltagarnas individuella intresseområden. Verksamheten är helt
kostnadsfri för deltagarna och man kan börja hos oss när som helst under
terminerna.

Välkommen du också!

Telefon: 013-14 24 19, 0723‐84 81 85, 0702-78 16 74
E-post: info@ifslinkoping.se
Hemsida: www.ifslinkoping.se
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Mötesplatsen

Våra mötesplatser
Frigörande målning
Här får deltagaren möjlighet att frigöra sin inre skaparlusta o att
utveckla ett kravlöst förhållande till att måla. Vi skapar tillsammans i
en avslappnad o trevlig miljö där var o ens unika uttryck kan ta form.

Tanke och hälsa
Vi utvecklar våra hälsofrämjande kunskaper och diskuterar hur vi
själva kan påverka vår hälsa på olika sätt för att få kropp och själ i
harmoni.

Data
Våra träffar sker mestadels med tonvikten lagd på individens behov och
önskemål.

Rytmik och dans
Vi rör oss efter latinamerikanska rytmer och får kroppen avslappnad och
harmonisk samtidigt som vi har roligt.

Små och stora tankar om livet
Vi samtalar om allt mellan himmel och jord. Vi inspireras av både
kända och okända människors tankar och tänker tillsammans vidare
om stort och smått.

Lättgympa
Vi rör oss till musik och efter förmåga för att förena nytta med nöje.

Veckans nyheter
Vi tar upp och samtalar och försöker ge bakgrund till händelser ur
veckans nyhetsflöde. Saker som deltagarna vill veta mer om. Sådant
som kan vara jobbigt att ta till sig eller bara intressant för deltagarna.
Musik
Vi lyssnar och berättar om egen favoritmusik. Vi läser om olika
länders musik och om olika genrer av musik. Vi sjunger också.
Spanska
Kursen har pågått några år men nybörjare är välkomna då man hela
tiden repeterar och tränar.
Forumgrupper
Vi planerar och genomför olika aktiviteter inom ett antal ämnesområden
efter deltagarnas önskemål och upplevda behov. Vardagsekonomi,
arbetsmarknad, studievägledning, yoga, sammanställning av Trappans
historia, fysisk nyttig aktivitet som skräpplockningspromenader samt
föreläsningar m.m.

Kolonigruppen
Föreningen har en kolonilott i Valla. Vi lär oss om ekologisk odling,
kretsloppstänkande och miljömedvetenhet. Vi får gemenskap, gratis
motion och naturupplevelser. Vi lagar mat och äter på
kolonin och försöker förstås odla så mycket av det vi äter själva!
Svenska
Vi sysslar bl a med diktamen, grammatik, historiska moment,
konstanalys, musikanalys, ordförståelse och poesi.
Matematik
Vid denna mötesplats försöker vi hjälpa dig att förstå naturen och dess
lagar. Matematiken är ett intressant område att lära sig mera om.
Engelska
Engelska ger tillträde till en vidsträckt värld. Här utvecklar vi språket med
utgångspunkt i läs- och hörförståelse samt grammatik. Vi använder olika
typer av material, som text, film, musik och låttexter. Alltid anpassat till
den individuella förmågan.

Välkommen du också!

