Snoezel uge 35:
”Snoezelen for alle – oplevelsen gennem sanserne”
Vil du være med til at udbrede mere viden om sansestimuli og snoezelen principper?
Vi har brug for din assistance. Vi vil meget gerne høre fra dig/jer om, I kan og vil være med til
det fælles fokus på Snoezelen i Uge 35, og hvad I kunne tænke jer at byde ind med.
Bestyrelsen for SnoezelNetværket i DK opstartede i 2017 projektet ”Snoezel uge 35”, med det formål:
At vi i uge 35 gør en fælles PR - indsats for at udbrede mere viden om, hvad snoezelen går ud på. For
mange mennesker vil ordet ”Snoezel” stadig være ret ukendt.
Baggrund. Ideen har været længe undervejs og kan med et fælles fokus betyde:
•
•
•

At flere kan få gavn af snoezelen, hvis behandlere og pårørende får mere viden og del i nogle af de
positive erfaringer og resultater som findes fra de sansestimulerende miljøer.
Pårørende og behandlere kan ”prøve selv” og få mulighed for at stille spørgsmål, f.eks. om hvad
snoezelen-princippet går ud på.
Snoezel-folket, dvs. hjælpere og/eller støttepersoner til brugere kan fortælle om det seneste nye,
eller evt. benytte lejligheden til fremvisning af en lokal nyanskaffelse eller ny-indretning for
interesserede.

Aktiviteten besluttes LOKALT - Om det skal være et:
• Foredrag, her er mange titler er mulige
• Tilbud om rundvisning i Snoezel rummene
• Åbent Hus-arrangement
• ”Kig-ind mellem kl. xx-til kl. yy”
• Cafe møde
• Demonstration af ny massagebriks, eller noget helt 7’ende er op til ide og iværksættelse lokalt.
Få mere inspiration på vores hjemmeside www.snoezelnet.dk se de dejlige billeder fra sidste år.
Af hensyn til omtale/annoncering på Snoezelnetværkets Facebookside vil vi meget gerne have oplyst
følgende:
•
•
•
•

Dato, tidspunkt og adresse for jeres arrangement
Titel / overskrift på arrangementer
Om evt. tilmelding + kontaktperson
Hvor I har tænkt jer at markedsføre jeres aktivitet (eks. i lokale avis/lokal TV?)

Svar venligst snarest, men senest den 8. august 2018
Har I yderligere spørgsmål kan de rettes til:
Charlotte Voetmann, mobil 2277 46547, mail: charlotte@hjerneogsundhed.dk
Venlig og forventningsfuld hilsen fra SnoezelNetværket i DK, bestyrelsen.

Snoezelnetværket i Danmark | Tybjergparken 2, Brøndby Strand | Tlf. 40 43 21 23| info@snoezelnet.dk

