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Torsdag 10 september 18.30 - 20.00

FÖRÄLDRAKVÄLL
Information och tips om läger, aktiv-
iteter, kulturskolan och idrott.
Välkomna med era frågor och idéer.

Söndag 13 september 11.00 - 13.30 

SOMMARSLUTSKUL
Kom och prova på: pilates, judo, rännboccia, racerunning, rullstolsbasket, 
rullstolsinnebandy, vattengympa, kajak, dykning, Zoom, gym, golf och
improvisationsteater. Dessutom blir det simuppvisning, ansiktsmålning 
och trollkarl! Gemensam uppstart kl 11.00 med simuppvisning.

www.handikappidrott.se/stockholm

www.rgaktivrehab.se

www.stockholm.se

www.stockholm.rbu.se www.stockholm.ungarorelsehindrade.se

INFO OCH ANMÄLAN
Info: www.handikappidrott.se/stockholm 
Klicka på loggan “Forumveckor”

Anmälan till någon av följande:
StHIF: peter.melander@sthif.se, 08- 52 50 85 56
RBU: kontakt@stockholm.rbu.se
RG Aktiv rehab: susanne@rgaktivrehab.se

Arrangörer:
www.dysmeli.se

Onsdag 9 september 18.30 - 20.00

TRÄNA RÄTT
Lär dig träna rätt för att sitta eller 
gå rätt. Möjlighet att prova prak-
tiskt. Sjukgymnast på plats!

Måndag 7 september 18.30 - 20.00

FRAMTIDENS IF
Hur ser idrottsföreningarna ut i 
framtiden? Vad vet vi, vad tror 
vi, hur vill vi att det ska vara?

För personer med rörelsenedsättning

temakvällar FÖR:

- föräldrar, 
- personal
- anhöriga, 
- Unga med rörelse   
   hinder

sommarslutskul FÖR: 

- barn och unga med  
   rörelsehinder
- syskon
- föräldrar



Unga Rörelsehindrade Stockholm verkar för ett tillgängligare Stockholm 
och har som mål att förändra samhället så att alla ungdomar får samma 
rättigheter! Vi gör det genom aktioner, demonstrationer och annat för att 
påverka politiker och beslutsfattare. Vi ordnar också aktiviteter och träffar 
med teman som till exempel relationer, attityder, assistans, idrott, musik 
och intressepolitik, och här finns många möjligheter att träffa andra som 
brinner för samma fråga. www.stockholm.ungarorelsehindrade.se 

Stockholms Handikapp Idrottsförbund arbetar med att främja idrotten för 
personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar också med vägledning 
om du undrar vilka idrotter som finns samt vilken som passar dig eller 
ditt barn.
Stockholms Handikapp Idrottsförbund, Söderberga Allè 80, 168 62 Bro-
mma. Telefon: 08 5250 8556. www.sthif.se

RBU är en förening för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras 
familjer. RBU ordnar aktiviteter, ger råd och stöd till familjer, arbetar med 
påverkansarbete, ordnar föreläsningar och mycket annat. Föreningen 
har tio diagnosgrupper: CP-skador, muskelsjukdomar, ryggmärgsbråck, 
kortväxthet, flerfunktionshinder, ADHD, PWS, hydrocefalus, medfödd 
benskörhet och plexusskadade. www.stockholm.rbu.se

RG Aktiv Rehabilitering är en ideell förening som har lång erfarenhet av 
friluftsverksamhet. Vintertid har RG skridskokälkåkning, 
heldagsaktiviteter samt uthyrning av skridskokälkar. RG anordnar varje 
år flertalet läger och aktiviteter för barn och ungdomar. På våra läger får 
deltagarna prova olika sporter och aktiviteter och får värdefulla tips av 
våra förebildsledare hur man klarar sig ute i vardagliga livet. 
www.rgaktivrehab.se

Svensk Dysmeliförening är en rikstäckande fristående organisation 
vars ändamål är att verka för en allt bättre vård-och livssituation för barn, 
ungdomar och vuxna med dysmeli eller dysmeliliknande skador samt för 
deras anhöriga. Dysmeli = medfödd eller förvärvad avsaknad av arm, 
ben eller del därav. Vi arrangerar årligen nationella vinter-, sommar- och 
ungdomsläger samt i mindre omfattning regionala aktiviteter. 
Mer om oss finns på vår hemsida www.dysmeli.se

Träffstugan är en fritids- och ungdomsgård för barn, ungdomar och unga 
vuxna med Funktionsnedsättning. Vi riktar oss till åldrarna 7-25 år.
Kom hit och häng. Lekar, spel, idrott, musik (studio och dj- utbildningar 
samt replokal), film, hobbypyssel, data med mera finns att göra, det är 
du själv som väljer! För öppettider och mer info se www.facebook.com/
traffstugan
Träffstugan Gråhundsvägen 82c, Sköndal Telefon: 08-933860

Det är vi som tillsammans arrangerar Forumvecka 37:
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