BKS

Bevægelse, krop og sind

Et tilbud om idræt og sundhed til borgere med erhvervet
hjerneskade i samarbejde med idrætsforeninger i Hjørring
Kommune og Den Gode Modtagelse

BKS - Bevægelse, krop og sind
BKS tilbyder idræt, hvor aktiviteterne tilpasses den enkelte. I nogle idrætstilbud også i samspil med andre.
Vi lægger vægt på gode rammer, enkle regler, socialt samvær og sjove aktiviteter.
Holdene rummer 5-7 deltagere, og alt udstyr er i aktiviteten.
Lokale idrætsforeninger stiller med en instruktør, og derudover vil der altid være velkendt socialpædagogisk personale til stede. Personalet hjælper
både på det sportslige- og personlige plan.
Sideløbende med idrætsaktiviteterne stiller vi et lokale til rådighed, hvor der
altid vil være plads til kaffe, brætspil og hygge. Vi vil løbende arrangere sociale arrangementer.
Det er gratis at benytte tilbuddet. På sigt vil det være muligt at blive tilknyttet
den forening man træner i. Også på hold der matcher niveau – med støtte til
betaling af kontingent.

Fem gode grunde til at deltage:
•
•
•
•
•

Idrætten er en medspiller til at forbedre fysisk og psykisk sundhed
Idræt giver mulighed for, at være en del af et fællesskab
At være fysisk aktiv giver mere energi, øget velvære og en bedre kondition
Alle aktiviteter kan tilpasses i niveau
God øvelse i at være i nuet

Sundhedsfremmende tilbud
Ønsker man i forlængelse af idrætten at arbejde med egne sundhedsvaner,
er det også en mulighed.
I rammerne hos de enkelte idrætsgrene tilbydes et forløb, hvor der arbejdes
mod at forbedre egen sundhed - ud fra egen livssituation.
Der fokuseres på forskellige sundhedsfremmende emner, øvelser og korte
oplæg.
Du kan forvente at:
•
•
•
•
•

Søge inspiration hos andre ligesindede
Modtage håndgribeligt og visuelt materiale, som kan anvendes hjemme
Der sættes fokus på fysisk aktivitet
Få vejledning i sundere madlavning
Arbejde med egne interesser og mål

Der vil også være mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter hos Den Gode
Modtagelse, Åstrupvej 15, 9800 Hjørring.

BKS

Bevægelse, krop og sind

Kontakt
Personalet kan kontaktes på:
Tlf: 41936173
Tlf: 41937309
Hjemmeside: www.hjoerring.dk/dgm
Facebook: BKS Hjørring

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

