CIRKLAR
att längta till
Vård & Omsorg
Malmö 2020

Kontakta:
maja.c@sv.se

Cirkar för båda stora och små
grupper:
ALT 1 - stor grupp
Max 20 deltagare
Boka en period för
800:-/per gång
ALT 2 - liten grupp
Max 10 deltagare
Boka en period för
500:-/per gång
Cirklarna är uppdelade i
fem perioder à 10 veckor
Period 1 - V 2 - V 11
Period 2 - V 12 - V 21
Period 3 - V 22 - V 31
Period 4 - V 32 - V 41
Period 5 - V 42 - V 51
Vi är flexibla, Ni väljer - boka alla
eller några perioder, vi kan starta
nya grupper mitt i perioden...
Kontakta Maja Chodkiewicz,
040-100160, maja.c@sv.se

VÅRA POPULÄRA CIRKLAR:

Musikglädje - levande musik är som balsam för själen
Ledare med instrument. Med musiken som redskap väcks minnena
till liv. Vi lysnar sjunger och umgås för att minns tillsammans.
Mötas i dansen - Upptäck dansen inom dig
Tillsammans med Skånes Dansteater har vi tagit fram ett koncept för
personer med demens men alla kan vara med och dansa.
Härliga minnen - så mycket att minnas...
Vi samtalar om årets helger, traditioner och gamla ting. Minnena
väcks till liv och igenkännande ger glädje.
NY! - Vi sjunger våra favoriter
En cirkel där ledaren sjunger med er och spelar ukulele. Cirkeln
baseras på musikterapeut Gitte Pålssons kurs om musik och demens
NY! - I harmoni med Hicko - vår social tjänstehund
Hickos närvaro skapar samtal, glädje och motivation som bidrar till
delaktighet och gemenskap. Ledaren tillsammans med hunden
inspirerar till fysisk aktivitet utifrån egen förmåga, intresse och
förutsättning. Deras närvaro i rummet bidrar till ett inre lugn och via
beröring av Hickos päls delar vi en avslappnande och harmonisk
stund tillsammans

Våra fantastiska ledare
som bidrar till många underbara
stunder tillsammans med er!
Inger Aparicio
Lasse Berggrensson
Bo-Anders Dahlskog
Ronnie Holmberg
Rinella Rioda
JC Svensson
Jessica Svensson
Fredrik Savbrant
Jonas Wernefort
Stefan Viklund
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