Det kom
ett brev...

”En helt ny
start!”

När vi kom
i kontakt med
Move and W
tid haft lite fu
alk Assistans
nderingar kr
våren 2010
ing att ansö
hade vi unde
tagit oss tid
ka om assista
r en
eller haft ork
nsersättning.
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Men vi hade
ta tag i det. Nä
en fyraveckor
inte
r vi var på M
s intensiv tr
ove and Walk
äningsperio
i Göteborg på
Assistans. Al
d i våras kom
la de fördelar
vi i kontakt
na som de ha
med Move an
och valde att
de att erbjud
d Walk
inleda ett sa
a,
gjorde att vi
marbete med
nappade dire
dem.
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Vi har mött
ett stort enga
gemang och
på Move and
känner ett st
Walk Assista
ort förtroende
ns
. När vi har
för personal
innebär 30 m
haft möten ha
en
il enkel resa
r de kommit
, det tycker jag
till oss, vilket
är en väldig
t bra service.
Det främsta
skälet till att
vi
va
ld
e
just Move an
antal hembe
d Walk Assis
sök per år av
tans är att de
en conducto
erbjuder ett
stöd och får
r från Move
nya ideér til
and Walk. De
l träning med
t gör att vi få
en helt fantas
den konduktiv
r hjälp,
tisk möjlighe
a pedagogike
t för vår son,
n. Vi tycker
för oss föräld
det är
rar och vår
sons assiste
Vi är så impo
nt
.
nerade över
vad den kond
gjort stora fr
uktiva pedago
amsteg seda
giken ger vå
n vi började
r son, han ha
har blivit star
träna med ho
r
kare och aktiv
nom på Mov
e and Walk He
ar
e!
Hans balans
sträcka ut ar
la Filip
har blivit myc
mar och ben
ket bättre oc
på ett sätt ha
h han kan
så stram i m
n aldrig tidig
uskulaturen.
are kunnat ef
Det vi tycker
tersom han
intensivträn
att han har
varit
ing är språke
utvecklat mes
t, hans uttal
t sen vi var
rörelse gör at
blir tydligare
på
t språket utve
hela tiden, de
cklas. Allt hä
tta är för att
nger ihop!
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Pedagogiken
som Move an
d Walk anvä
pedagogiskt
nder är väld
och roligt fö
igt lämplig fö
r barnen på
r barn, då al
samma gång
ur ett helhet
lt är
sperspektiv
. På Move an
för varje indi
d
Walk arbetar
yrkesgrupper
vid, till skillna
de
möter indivi
d från habilit
den. Numer
eringen där
individuella
a
ol
tr
ika
än
ar
Fi
lip dagligen
träningsprog
enligt hans
ram från Mov
e and Walk.
Det gör han
med stor gläd
Nu när vi ha
je.
r assistans ge
no
m
M
ove and Walk
får utbildning
innebär det
i konduktiv
att vi som är
pedagogik, m
runt Filip
en familj som
er tid med Fi
har tid för va
lip och vi får
randra! Men
möjlighet at
t vara
det bästa av
allt;
Filip får vara
ett aktivt ba
rn och han få
r den bästa
träningen ha
n kan få!
Av Urika Jöns
son mamma
till Filip 5 år

Välkommen att höra av dig!
Ring 031-55 84 20, 08-624 99 91
eller mejla info@movewalk.se
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