Invitasjon til a rskonferanse i Norsk forening for Williams syndrom 2016.

Det nærmer seg årskonferansen. I år er det konferanse for alle foresatte og de voksne
med WS.
Årskonferansen 2016 gjennomføres 28.-30. oktober på hotell Royal Christiania i Oslo.
Priser på hotellet:
Døgnpris enkeltrom
Døgnpris dobbeltrom
Dagpakke pr. person

Kr. 1230,Kr. 1030,Kr. 610,-

Støtte fra foreningen:
Foreningen dekker 70 % av billigste reisemåte for de som har mer enn 20 mil å reise.
Foreningen har for øyeblikket god økonomi, og dekker store deler av hotellutgiftene:
Egenandel pr person for hele helgen: 500 kr
Egenandel pr person som overnatter kun ett døgn: 300 kr
Egenandel dagpakke lørdag: 200 kr
Vi oppfordrer dere også i år til å sende søknad til helfo/ kommunen om å få dekket
utgifter til årskonferansen. På konferansen vil dere få en bekreftelse fra foreningen på
deltagelse og et anbefalingsbrev fra Frambu kompetansesenter som dere kan
ettersende. Vi ser at flere har lykkes med dette. For personer over 18 år med diagnose
med ledsager finnes det og muligheter å få støtte via NAV.
Det er mulig å skrive utgiftene til slike arrangement av på selvangivelsen.

Vi oppfordrer alle til å kjøpe fly-/ togbilletter tidlig, det blir rimeligere.

Vi håper at flest mulig blir med!   

Foreløpig program for helgen:

Fredag 28. oktober:
Kl. 17.00 – 19.00:

Styremøte

Kl. 19.00 – 21.00:

Ankomst - registrering og innsjekk

Kl. 19.00 – 21.30:

Servering på Peppes Pizza

Kl. 21.30 og utover kvelden – sosialt samvær! 

Lørdag 29. oktober:
Kl.10.00 – 11.00:

Velkommen og åpning av WS foreningens formann Erik Andersen.
- Informasjon fra årsmøtet i mars.
- Presentasjon av ny nettside
- Valg av nye medlemmer til styret og valgkomite

Kl.11.00 – 12.30:

Helse, fysisk aktivitet og ernæring v/Marianne Nordstrøm (for alle)

Kl.12.30 – 13.30:

Aldring og utviklingshemning v/Elisabeth Wigaard (for foresatte)
Relasjoner med mennesker v/Hedda Lervold (for WS-voksne)

Kl. 13.30 – 14.30:

Lunsj i restauranten på hotellet.

Kl.15.00 – 16.00:

Overgangen etter videregående skole v/Framskolen (for foresatte)
Nettvett v/Hedda Lervold (for WS-voksne)

Kl.16.00 – 17.00:

Musikk aktivitet for de voksne med WS

Kl. 17.00:

Konsert

Kl. 19.30:

Middag på en italiensk restaurant

Søndag 30. oktober:
Kl.10.00 – 11.30:

Foredrag – tema: økonomi og rettigheter i egen bolig (for foresatte)
Utfordringer i hverdagen v/Kai Robert (for WS-voksne)

Kl.11.30 – 12.00:

Avslutning med evaluering og diverse informasjon.

