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Program för Funka för livet Kristianstad
Onsdag 19 oktober
13.00 - 13.45 Malin Ovesson - Leva med tvångssyndrom, Speakers Corner
Med humor och allvar förmedlar Malin hur det är att leva med
sitt tvångssyndrom. Vi får bland
annat inblick i hennes skrämmande och orofyllda tankar, som ofta handlar om att
skada eller till och med råka döda någon. Vi får även se
några av de tvångshandlingar som hon ägnar sig åt. En
intressant och inlevelserik föreläsning av Malin Ovesson.
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Torsdag 20 oktober
10.00 - 10.30 Laurentsio och
hans vänner, barnteater,
Speakers Corner

14.00 - 14.15 Hand i hand, Speakers Corner

På föreställningen får barnen träffa bl.a. Lambert, Kosse – Bosse,
Orvar Bacon, Äggy – Päggy och
Orvar Bacons lillebror. Laurentsio
är ju 118 cm lång och har därför
nära till marken. Det händer att
han snubblar ibland (t.ex. på ett
bananskal som någon av hans djurvänner har kastat
ut ur ladugården.) Man ska inte skräpa ner! Det är bra
att tänka på miljön!

14.30 - 15.00 Uppvisning av service- & signalhundar, Aktivitetsytan

11.00 - 11.30 Uppvisning av service- & signalhundar, Aktivitetsytan

Kom och upplev de skickliga
servicehundarna i denna uppvisning av Svenska Service- &
Signalhundsförbundet. Förbundet testar, utbildar och certifierar assistanshundsinstruktörer
och
assistanshundsekipage.
Under uppvisningen får vi ta del av vad hundarna kan
hjälpa till med i vardagen, till exempel att dra av vantar
eller öppna dörrar.

15.15 - 16.00 Ann Mårtensson - Funktionsinriktad
MusikTerapi, Speakers Corner
Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT) är
en metod som bearbetar människors
psykiska och mentala grundfunktioner.
Föreläsningen handlar om metoden,
den teoretiska bakgrunden och om hur
det går till under en musikterapisession.

Under hela mötesplatsen:
Sagohörna med Sofi
Poulsen, författare.
Prova på olika idrotter,
Aktivitetsytan

12.00 - 12.15 Nationellt kompetenscentrum
Anhöriga, Speakers Corner
12.30 - 12.45 Komikapp - Bolltäcket bäddar
för en god natts sömn, Speakers corner
17.00 - 18.00 Albin Svensson, idrottsmedarbetare Föreningen Furuboda och Furuboda IF,
- Handbollen är mitt liv,
Speakers Corner
Idrott har alltid varit Albins stora in-

tresse, men där han växte upp fanns
inte möjlighet att idrotta för den som
satt i rullstol. Idag är han aktiv idrottare och spelar handboll i både IFK
Kristianstad och Svenska Handbollsförbundets Team Sweden.

Albin är utbildad ledare inom idrotten och arbetar på Furuboda KompetensCenter som idrottsledare och föreläsare. Hans
främsta uppdrag är att öka kunskapen om idrott och
funktionsnedsättning för att fler ska få chansen att bli
aktiva inom idrotten. Albin kommer att berätta om sin
resa från att sitta bredvid och titta på till att bli ledare
och förebild för andra.

15.00 - 16.00 Projektet DISA, Speakers Corner
Berättelser om hur det är att leva med asperger,
ångest, självskadebeteende och en olycka som förändrade livet.

