Evenes syn- og mestringssenter
Når du er klar for å gå videre … 


Bilde: En praktfull dag ved fjorden med knallblå himmel og vindstille. Menn og kvinner rusler ned til rasteplassen i strandkanten ved Evenes syn- og mestringssenter på en sti som er tilrettelagt for blinde og svaksynte med ledegjerde.

Logo: Norges Blindeforbund, Evenes syn- og mestringssenter

Innhold:
«Hos oss kan du ta livet ditt tilbake.»	1
Kort om kurs	2
Ta hverdagen din tilbake!	2
Familiekurs: Godt for de største – og moro for de små!	3
Hobby er bra!	3
Ekte husmannskost…	3
Her kan du bare være	4
Velkommen til oss!	4

«Hos oss kan du ta livet ditt tilbake.»
Elisabet, daglig leder

Bilde: Eksteriørbilde av Evens syn- og mestringssenter en praktfull sommerdag. I bakgrunnen ser vi fjellene.

Helt nord i Nordland fylke ligger Evenes syn- og mestringssenter. 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 ettertenksomme 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. 

Bilde: Portrett av en smilende, ung kvinne:
Bildetekst: Hei, det er jeg som er Elisabet. Velkommen til oss.

Bilde: Gruppebilde av kursholdere, ansatte og en førerhund ved Evenes syn- og mestringssenter.

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

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 hjelpemidler og teknikker som gjør at hverdagen din 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. 

Bilde. Her ser vi en kvinne som får opplæring i bruk av lese-tv. Hun skriver en tekst for hånd og teksten vises stort på skjermen foran henne.

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. 


Ta hverdagen din tilbake!

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 opplæring 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!  

Bildecollage:
En mann gir en kvinne opplæring i bruk av nettbrett. Hånd som leser punktskrift. Skjærekniv med avstandsstykke er praktisk når man skal skjære jevne skiver av julekaker og brød. 

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. 

Bildecollage: To jenter hygger seg sammen med pappaen en sommerdag. Aking er gøy. En småjente viser stolt frem cupcakene hun har laget.
Bildetekst: Både barn og unge storkoser seg her – for hos oss er det så mye gøy å gjøre!

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. 

Bildecollage: Konsentrasjon må til når man maler på porselensfliser. En smilende mann gjør finpussen på en fjel i sløyden. En blid og fornøyd dame koser seg i formingsrommet. Flotte tovede tøfler, strikkede votter og påskekyllinger laget av garn er bare noe av det som blir laget på hobbykursene.


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!

Bilde: Flott, dekket bord med god mat, glass med stett og fine blomster gjør stemningen god ved måltidene.

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.  

Bildecollage: To menn og to kvinner sitter på et svaberg ved den solblanke fjorden og nyter sommerdagen. Hyggestund i solveggen. Vandring på stranden.  Samling rundt bålet i grillbua. Kanopadling på fjorden.

Velkommen til oss!

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

Bilde: Praktfull solnedgang over Ofotfjorden.

Logo: Norges Blindeforbund, Evens syn- og mestringssenter
Slagord: Ser mulighetene

Tlf: 76 98 48 00
Epost: Evenes@blindeforbundet.no
Nettadresse: www.blindeforbundet.no
Facebook: www.facebook.com/Evenessenteret/
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