Svenska Re bjuder in till:

Informationsdagar på Gran Canaria
Inbjudan vänder sig till Dig som kommer i kontakt med personer i behov av att kunna återfå,
behålla och förbättra hälsa och arbetskapacitet - läkare, personal- och rehabansvariga.

Lönsam rehabilitering på vetenskaplig grund
Syftet med informationsdagarna är att ge kunder och andra
intresserade en helhetsbild av Svenska Res rehabiliteringsprogram och rehabiliteringsmetoder – samt ge tillfälle
till diskussioner om hur Svenska Re kan utgöra en effektiv
rehabiliteringspartner för respektive företag/organisation.
– Hälsa och arbetskapacitet är individens och arbetsgivarens
gemensamma mål.
– Ohälsa kostar pengar. Vi vet att lyckade insatser för hälsa/
rehabilitering ger mer än det kostar.
– Svenska Res program ger varaktiga resultat - en investering såväl för individ, arbetsgivare och samhället.
– Svenska Re har arbetat med medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering sedan 1972. Samtliga våra program har
ett tydligt syfte att stärka individens motivation och förmåga
att ta eget ansvar för att påverka sin hälsa och arbetskapacitet i positiv riktning, på både kort och lång sikt.

I programmet ingår:
– Presentation av Svenska Re:
anläggning, arbetsmetod och
personal
– Deltagande i olika aktiviteter
– Individuella samtal/möten
– Kaffepaus och lunch torsdag
och fredag
– Middag torsdagkväll

– Svenska Res metod är baserad på forskning och vi följer
den internationella medicinska utvecklingen. Svenska Re
ingår bland annat i ett samarbete med Karolinska Institutet
som är i framkant inom forskningen.

Datum: 2 – 5 december 2020
Pris: SEK 1.250

Programmets längd: 4 dagar, där onsdag och lördag är resdagar.
Torsdag och fredag är programplanerade 08:30–17:00
Anmälan: via info@svenska-re.se eller genom att ringa 08-20 55 10.
Resebokning: Vi rekommenderar Sölvesborgs Resebyrå för bokning
av resa och boende, info@sbgres.se, 0456-108 00.

*Med reservation
för ändringar.

PROGRAM*
Onsdag 2 december

Resdag

Torsdag 3 december
kl.08:30-10:15		

Introduktion av Svenska Res anläggning och verksamhet

kl.10:30-11:00		

Kaffepaus/mellanmål

kl.11:00-11:20		

Fokusövning

kl.11:45-12:30		

Vattengymnastik

kl.12:45-14:00		

Lunch

kl.14:00-14:40

MediYoga

kl.15:00-16:45		

Presentation av Svenska Res metod och arbetssätt

kl.19:00		

Middag på närliggande restaurang

Fredag 4 december
kl.8:30-9:15		

Stavgång/Morgonpromenad

kl.9:30-10:15		

Tabata på gräsmattan

kl.10:30-11:00		

Kaffepaus/mellanmål

kl.11:00-11:20		

Fokusövning

kl.11:45-12:30		

Vattengymnastik

kl.12:45-14:00		

Lunch

kl.15:00-17:00		Diskussion. Hur Svenska Re kan
utgöra en effektiv samarbetspartner
inom rehabilitering
Lördag 5 december

Resdag

Vi önskar dig varmt välkommen!
Åsa Spängs, VD och Karin Gonzalez Bergh, platschef Svenska Re

På vetenskaplig grund sedan 1972
Svenska Re är icke vinstdrivande och rehabilitering är inte vår affärsidé, utan
själva fundamentet i vår verksamhet. Ingenting prioriteras framför kvalité och
överskottet investeras oavkortat i utveckling av verksamheten. Alla våra program
bygger på vetenskaplig evidens och uppdateras regelbundet utifrån de senaste
rönen. Vi arbetar för att vara marknadens bästa rehabiliteringspartner.
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