
Har synet blitt dårligere?
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Solvik syn- og mestringssenter på Askøy er et kurs- og 
aktivitetssenter drevet av Norges Blindeforbund. Vi har 
spesialkompetanse i å hjelpe svaksynte og blinde mot 
bedre mestring og høyere livskvalitet.



Alle former for synstap medfører 
livsendringer. Når synet svikter 
har du behov for å lære deg å 
mestre livet ditt på en ny måte. 
På Solvik møter du både fag-
personer og likepersoner som 
kan det meste om det å leve 
med nedsatt syn. På kurs hos oss 
vil du også treffe andre i samme 
situasjon. Det gir en verdifull 
mulighet til å dele og lære av 
andres erfaringer. Synsrehabilite-
ring handler om å ta hverdagen 
tilbake. Ingen er for gammel til 
å delta og ingen er for gammel 
til å lære.

Enten du er svaksynt eller blind 
– Norges Blindeforbund er her for 
å hjelpe deg. Vi har bemannede 
kontorer i hvert fylke som sikrer 

deg oppfølging og hjelp. Vi kan 
vise deg hvilke hjelpemidler du 
kan få, hvilke stønadsordninger 
som finnes, og hvilke kurs og 
tilbud som passer for deg. Du 
kan ta livet ditt tilbake!

Kursinnhold

Vi hjelper deg med å håndtere 
hverdagsutfordringer som følger 
med synsnedsettelsen. Vi forstår 
situasjonen og de behovene som 
oppstår. Her får du undervisning 
og opplæring gjennom teori og 
praksis. I tillegg til rehabiliterings-
kurs har vi også kurs som retter 
seg mer mot kultur og fritid. 
Hva med et trimkurs eller en 
kulturuke med foredrag, sosialt 
samvær og underholdning?

Synstap, i ulik form, medfører livsendringer. 
Når synet ditt svikter, har du behov for å lære 
deg å mestre livet på ny. 

Hjelpemidler gjør hverdagen 
litt enklere.

Mobilen kan brukes til mye: 
Lupe, forstørrelse, opplesing og 
diktering mm.



Synstap, i ulik form, medfører livsendringer. 
Når synet ditt svikter, har du behov for å lære 
deg å mestre livet på ny. 

Alder ingen hindring

Kursene våre egner seg godt for 
deg som er over 67 år. Vi kan 
tilrettelegge og lære deg å bruke 
PC, nettbrett, mobiltelefon og 
mange andre digitale hjelpe-
midler. Det finnes lese- og lytte-
løsninger som gir deg litteraturen 
tilbake. Vi kan også vise deg 
hvordan du gjenerobrer kjøkkenet 
med nye hjelpemidler og lure 
triks. Du kan få motivasjon og 
støtte til å ta opp igjen håndar-
beid, eller til å finne nye hobbyer. 
Du kan lære deg teknikker for å 
ferdes trygt både inne og ute. 

Å ta aktive grep om egen helse og 
synsnedsettelse er særlig viktig 
for eldre. Her får du mulighet til å 

være mer fysisk aktiv, bli kjent 
med nye mennesker og nyte god 
mat og drikke.

For hvem?

Vil du bli med på kurs? Da trenger 
du bekreftelse fra øyelege, eller 
optiker, som dokumenterer din 
synssvekkelse. Dette er avgjørende 
for å vite hvilke rettigheter du har. 
Norges Blindeforbund hjelper deg 
gjerne med å innhente synsopp-
lysninger fra øyelege, eller optiker. 
Ikke la mulighetene til en bedre 
og lettere hverdag gå fra deg, ta 
kontakt med oss. Velkommen skal 
du være!

Vi hjelper deg til økt selvstendighet på kjøkkenet.
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Kontaktinformasjon:

Rehabilitering Vestlandet
Tlf. 55 33 69 55

Solvik syn- og mestringssenter
Tlf. 56 15 77 70

Norges Blindeforbund
Tlf. 23 21 50 00

Du skal ikke gå sulten fra Solvik 
– her serveres den lekreste mat.

Idyllisk beliggenhet, badestrand 
og innendørs basseng.

Dans og bevegelse gir energi, 
glede og livskvalitet.

Å skape med hendene gir 
mestringslykke.


