Positiv inställning, ett steg i rätt riktning

Aktuellt!
Just nu söker vi familjehem!
Kanske har du funderat på att bli familjehem tidigare?
Har du frågor om hur det fungerar eller undrar du
vilka ungdomar som brukar placeras i familjehem?
Ring oss så berättar vi mer.
Patrik: 010 – 495 27 81

Varför samverkar Positivum
och Brain Athletics?

um
Gamla Kungsbackavägen 26
431 61 Kungsbacka
www.positivum.se
Tel : 031-27 28 28

Vi delar passionen och övertygelsen om att träning i
stimulerande miljöer har betydelse för hjärnhälsan
och ett balanserat liv. Det gäller alla människor och
kanske i synnerhet de som varit med om svårigheter
i sina liv.

Vår berättelse...
Vår passion

Positivum är ett företag som arbetar med boende för människor som alla
har gemensamt att de har varit med om eller går igenom något svårt i sina
liv. Vi brinner för att skapa rätt förutsättningar till de människor vi möter
och arbetar med. När livet är tungt och påfrestningarna är stora så kan
andra delar av livet behöva väga upp för att man ska fungera och må
bättre. Då kan fysisk rörelse och gemenskap i föreningssammanhang
spela en avgörande roll i hur man kan återta eller bibehålla exekutiva
funktioner.

Därför satsar vi på träning
Med denna övertygelse satsar vi storskaligt på träning till de som bor hos
oss. Våra välutbildade koordinatorer coachar människor ut i rätt tränings
och föreningssammanhang, vi anlitar några av Sveriges bästa tränare för
att motivera och individuellt träna ungdomar på våra HVB-hem och vi
stöttar ekonomiskt till utrustningar och tränings/tävlingsavgifter. Utöver
detta startar vi egna föreningar som ännu bättre svarar mot våra behov
och värderingar.

Brain Athletics – ett självklart samarbete
Brain Athletics verkar för att sprida budskapet om vinsterna med fysiskt
träning i stimulerande miljöer och hur det påverkar hjärnhälsan. Då
Positivum är genomsyrade av samma budskap faller samarbetet mellan
oss helt naturligt och vi är oerhört stolta över att vara Brain Athletics
huvudsponsor.

