
1

Evenes syn- og mestringssenter

Når du er klar for å gå videre … 
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Hei, det er jeg som er 
Elisabet. Velkommen 
til oss.

Helt nord i Nordland fylke ligger Evenes syn- og mestrings-
senter. Hit kommer synshemmede for å være med på kurs 
og få være en del av noe de aldri kommer til å glemme. Vi 
tror at latter og åpenhet er god medisin, og de ettertenk-
somme samtalene er det også rom for. 

Med 20 lune gjesteværelser, fine oppholdsrom, boblebad, trimrom og 
storslått natur håper vi å gjøre ditt opphold så trivelig vi kan. Ser du 
etter et sted å samle ansatte, familie eller holde kurs, så kan dette være 
plassen å leie. Vi gleder oss til å se deg og vi skal gjøre vårt ytterste for at 
du trives her hos oss. 

«Hos oss kan du ta livet ditt tilbake.»
             Elisabet, daglig leder
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På alle våre kurs vil du møte både fagpersonell og 
assistenter med synshemninger. Assistentene har 
en unik egenerfaring i å leve som synshemmet, 
dette gjør dem også til ypperlige motivatorer 
og samtalepartnere. Vi lærer deg å bruke hjelpe- 
midler og teknikker som gjør at hverdagen din 

«Fantastisk flotte kursholdere og ansatte. De har stor forståelse, mye kunnskap 
og gode formidlingsevner. Det er lett å bli glad i dem.»

blir enklere. Dessuten har vi et bredt hobby- og 
aktivitetstilbud, så her kan du både lære deg 
noe nytt eller ta opp gamle kunster. Vi tilbyr 
både temakurs og oppfriskningskurs for de som 
har gjennomført kursrekken. 
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Kort om kurs 
Kursrekken består av introduksjonskurs, grunnkurs og første og andre 
påbyggingskurs. Målet med dem er at du skal få hjelp til å mestre en ny 
hverdag. Her kan du lære å gå med stokk, lese punktskrift og hvordan du 
kan bruke hjelpemidler og hverdagsteknologi som smarttelefon, nettbrett 
og PC. Opphold og reise dekkes av NAV. 
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Introduksjonskurs: 
Varer i fire dager. Du kan delta sammen med 
ektefelle, samboer, familiemedlem eller en 
venn. Målet er å finne ut hva du trenger og 
ønsker å lære mer om. 

Grunnkurs: 
Varer i 14 dager og gir deg grundigere opp-
læring i de ulike fagområdene. Målet er å 
synliggjøre mulighetene dine og å oppleve 
motivasjon og fellesskap.

Første og andre påbygging: 
Varer i 14 dager og bygger videre på det du 
lærte på grunnkurset. Her kan du velge de 
fagene du ønsker å lære mer om. Målet er å 
kjenne på mestring og mot til å våge å gjøre 
det du vil. Kort sagt ta tilbake hverdagen din!   

Ta hverdagen 
din tilbake!
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Familiekurs: 

Godt for de største – og moro for de små! 
Det er en fryd både å være på og å holde familiekurs her hos oss. Vi har fire slike 
i løpet av året: Familier med synshemmede barn fra 0-6 år, 7-12 år, 13-18 år og 
foreldre. De varer i 6 dager. 

Det er godt å møte andre familier i liknende 
situasjon. Gjennom å dele erfaringer og motta ny 
kunnskap fra fagfolk kan hverdagen deres bli 

enklere. Målet er å styrke familien og gjøre den i 
stand til å mestre utfordringer som dukker opp 
ved at et av familiemedlemmene er synshemmet. 
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Både barn og unge storkoser seg her – for hos oss er det så mye gøy å gjøre!
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Hobby er bra! 
Det å kunne drive med noe vi liker er 
viktig for livskvaliteten vår. Derfor har 
vi også kurs hvor du kan ta opp gamle 
hobbyer eller lære deg nye. 
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Ekte husmannskost… 
Kokkene våre legger mye flid i matlagingen, det er derfor den er så god. Vi 
benytter nordnorske råvarer så sant det er mulig, og menyen er variert. 
Dessuten er det høy trivselsfaktor rundt måltidene – akkurat slik vi liker det.  
Velkommen til bords!
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Her kan du bare være
Vi trenger hvile mellom slagene. Det å 
oppleve Ofotfjorden fra en kano, tusle 
langs sandstranden eller sitte på 
svaberget og la tankene fare er godt for 
oss. Her er kilometerlange turløyper 
med ledegjerder og blir  det kjølig 
samler vi oss rundt grua i grillbua. Og 
selv om du velger å bare være litt for 
deg selv – så er du aldri alene.  
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Tlf: 76 98 48 00
Epost: Evenes@blindeforbundet.no
Nettadresse: www.blindeforbundet.no
Facebook: www.facebook.com/Evenessenteret/

Ser 
mulighetene
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Evenes syn- og mestringssenter gir 
en flott ramme for både ferieopphold 
og andre arrangementer. Ta gjerne 
kontakt med oss for tilbud.

Velkommen til oss!


