
Introkurs RGI 
 

Introkurs för dig som migrant med rörelsenedsättning   
Bosön, Stockholm  

"En kick för kropp o själ. Den ger hopp i livet helt enkelt." - Deltagare Introkurs   
  

En kurs för dig som är migrant med ryggmärgsskada eller nedsatt gångförmåga med fokus 
på möjligheter att bli starkare både fysiskt och mentalt. För ökad självständighet, ökad 
trygghet och ökad förmåga till en aktiv vardag.  
  
Corona Covid-19   
För att hindra smittspridning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer 
deltagarna på årets kurs bo i singelrum. Om hjälpbehov finns kontakta RG Integrations 
kontaktpersoner, se nedan. De som behöver stöd vid morgon och/eller kvällsrutiner får ta 
med sig en närstående eller assistent som de får dela rum med. Den medföljande personen 
gör sin anmälan nedan och deltar i kursen för närstående som går parallellt med 
Introkursen.  
  
Vi kommer att ha ett digitalt informationsmöte den 8 september kl 18.00 för de som vill 
ställa frågor kring hur vi arbetar med allas säkerhet kring Corona under kursen.   
  
Innehåll  
För personer som drabbats av en ryggmärgsskada eller liknande skada/sjukdom är behovet 
stort att få kunskap om sin skada/sjukdom och hur man bör träna för att bli starkare och 
utveckla tekniker till ökad självständighet. Under sex intensiva dagar får du:  
  

• vistas i en inspirerande miljö   
• lära av duktiga och aktiva förebildsledare som själva har en skada/sjukdom lik din 
egen   
• introduktion till träningsformer som du kan fortsätta med hemma  
• träna mycket på ADL (aktiviteter i dagliga livet)  
• hjälp att sätta upp mål med din vistelse och mål att arbeta vidare med hemma  
• se tydliga framsteg  
• föreläsningar och gruppdiskussioner kring aktuella ämnen som är viktiga för dig med 
ryggmärgsskada  
• inspiration till fortsatt träning och ny kunskap om hur du kan leva ett gott och aktivt liv 
efter skadan.  

 
Deltagandet är gratis och vi står för boende och resekostnad. Resa till och från kursen 
ordnas på egen hand.  
 
När: 15 november kl. 12:00 till 21 november kl.11:00  
 
Ansök senast: 28 september 2020  
 
Ansök här: https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID={FCF8C0DB-EB47-4738-82C8-
225054A6D557}  
 
Anmälan närstående/assistent:   
https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID={870E030C-5DD9-4A98-A7B9-
A4E936A86786}  
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Kontaktpersoner RG integration:  
Tina Toller 0793-48 41 68 tina.toller@rgaktivrehab.se (svenska, engelska)  
 
Abdi Ugas 0720-39 49 82 abdirahman.shire@rgaktivrehab.se  (svenska, arabiska, 
engelska)  
 

Praktisk information 

  

Självständighet - RG och RGI vill inspirera till ökad självständighet. På våra kurser läggs 

mycket tid att träna på personlig ADL (aktivitet i dagligt liv) såsom toabesök, förflyttningar och 
personlig hygien. Våra ledare ser till att du får den hjälp du behöver samtidigt som du peppas 
att klara så mycket som möjligt själv utifrån dina förutsättningar. På plats finns vårt duktiga 
och kompetenta resursledargäng som ofta arbetar som fysioterapeuter eller studerar till det 
och vill lära sig mer. På grund av Corona får de deltagare som har stort hjälpbehov, möjlighet 
att ta med sig egen assistent efter överenskommelse med kurskoordinator.  

 
Resan - till och från kursen behöver du själv ordna med. Det är bra att boka så tidigt som 
möjligt oavsett om du väljer flyg, tåg eller söker färdtjänst. Vi står för resekostnader som du 
ansöker om i efterhand efter uppvisande av kvitto. Vid frågor kontakta kurskoordinator.   
 
Tips! Har man ett giltigt färdtjänsttillstånd i sin hemkommun kan man ansöka om 
utomlänsbiljetter för planerade resor på annan ort. Du kan också söka riksfärdtjänst men då 
bör du ange att det gäller rekreation, fritidsverksamhet eller en annan enskild händelse.   

 
Boende & måltider - I kursen ingår boende med helpension. På grund av Corona bor alla 
i enkelrum. Rummen är handikappvänliga men inte handikappanpassade. Sängkläder & 
handduk finns på rummen.  

 
Kursanläggningen - Våra Introkurser genomförs i en naturnära och inspirerande miljö på 
Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum Bosön på Lidingö i Stockholm. Där finns stora 
träningsytor både inne och utomhus.   

 
Anmäl om du förhinder att delta - vid förhinder anmäls det via mail eller telefon 
till RG:s kurskoordinator så snart som möjligt. Då antal platser är begränsade så kan någon 
annan få komma i ditt ställe.  

 
Försäkringen - RG kan tyvärr inte teckna olycksfallsförsäkring så se över din egen. Din 
hemförsäkring brukar vara tillräcklig.  
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