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Hoppolek är utlånad i sommar!
LÄNKAR
En Hoppolek kommer att finnas
på Furuboda Folkhögskola i
Kristianstad, och en kommer att
finnas hemma hos Aurora i
Rosersberg, där föräldrar och
barn kan få komma och
prova Hoppolek under
trivsamma former (i mån av tid).
Maila till
kristina@jumpandjoy.se om ni
är intresserade av en trevlig

Vår hemsida
Mässan Fungera Mera
Stark inspirationskälla
Hjälpmedelsinstitutet

sommarutflykt!
NYHETER I KORTHET
Nu har även Gotland och
Uppsala Hoppolek!
Gymnasiesärskolan Desideria och
korttidshemmet Regnbågen är
våra senaste kunder. Vi önskar
alla nya Hoppolek-barn mycket
glädje!

Hackad hemsida
Under maj månad har Hoppoleks
hemsida varit utsatt för intrång. Vi
har nu åtgärdat detta problem och
sidan fungerar nu som vanligt. Vi
beklagar de olägenheter det
inneburit för alla berörda och
glädjer oss åt att ni nu åter kan
besöka vår hemsida!

Mässor Hoppolek är
med på till hösten
"Fungera Mera", i Linköping den
12 september (se länk uppe till
vänster för vidare info) och
"CPUP-Dagarna" i Malmö den
22-23 oktober.
Vi vill tacka för alla spännande och
trevliga möten vi haft med stora
och små mässdeltagare under
våren och hoppas att vi ses igen
till hösten! Trevlig sommar!

Majas berättelse
I yrket som personlig assistent är jag av naturliga skäl
van att vara någon annans armar och ben. Att bidra till
att ett litet barn med funktionshinder kan skratta, busa,
hoppa, leka och ha kul precis som bara barn kan, det är
en fantastisk känsla! Första tanken som slog mig när jag
såg Aurora i Hoppolek var att jag aldrig sett en maskin
göra mitt jobb förut, och då har jag varit assistent i 3 år.
Att se hennes genuina glädje och höra hennes
gurglande skratt när hon själv fick maskinen att hoppa,
snurra och vibrera fick mig att bekvämt sätta mig ner
med en kopp kaffe och bara
njuta. Hoppolek är en
enormt stor tillgång, inte
minst för barnet i sig, utan
också för oss alla som
dagligen arbetar med barn
med funktionshinder. I en
värld av ståskal, rullstolar
och krypvagnar så har jag
aldrig förut stött på ett
hjälpmedel som får barnen
att skratta!
Maja Hård af Segerstad

Vill ni veta hur Hoppolek fungerar i
verkligheten?
Kontakta gärna någon av våra referenser:
Cathe Nordström: 0498- 20 42 33

Desideriaskolan, Gotland.
Kajsa Christiansson: 08-591 209 84
Centralskolan, Sigtuna.
Helena Persson: 08-735 51 56
Heldagsskolan Rullen, Solna.
Inger Malm: 08-123 351 30
Händelseriket Korallen, Stockholm.
Monica Westin: 0176-153 91
Baldershus, Norrtälje.
Ytterligare referenser kan lämnas.
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