En vattenbaserad
metod & kurs för
ökad rörlighet.

Metoden
som ger ökad
rörelsekontroll &
sensorisk träning.

Att sjunka ner i en varm bassäng är inte bara
skönt, det skapar också terapeutiska möjligheter.
Genom Nelms metod kan barn och vuxna
med funktionsvariation öka sin rörelseförmåga,
kroppskännedom och sensoriska medvetenhet.

Rörligheten
stimuleras
när kroppen
möter vatten.
Vad är Nelms metod?
Nelms metod är både en metod och ett
pågående projekt. Genom att utveckla och
sprida den nya metoden vill vil bidra till att öka
rörelseförmågan, kroppskännedomen och den
sensoriska medvetenheten hos barn och vuxna
med funktionsvariation.
Utbildningen är både för dig som är i målgruppen,
och dig som är en stödperson eller kommer från
en förening som jobbar mot målgruppen. Målet är
att ni som är stödpersoner därefter ska kunna hålla
i egna träningar i Nelms metod och att ni som är i
målgruppen ska utvecklas genom fortsatt övning.

Kursens upplägg
En heldagsutbildning och en till två uppföljande kurstillfällen.
Kursen bedrivs i och i anslutning till bassäng
och med metodens grundare som utbildare.

Vem kan anmäla sig?
1. Du som har en förvärvad hjärnskada, efter
en stroke eller olycka, eller en medfödd
hjärnskada, som cerebral pares. Samt du
som har syndrom inom autismspektrumet.
2. Du som är stödperson, till exempel anhörig,
assistent eller föreningsinstruktör.

Så här anmäler du dig
Kurser hålls löpande på olika orter där
intresse och förutsättningar finns. Hitta
aktuella kurser nära dig och läs om hur du
anmäler dig på nelmsmetod.se. Hör gärna
av dig om du är intresserad av en kurs på
din ort eller vill veta mer.
info@nelmsmetod.se | 046-15 20 67

Om metoden
& grundaren
Bassängens möjlighet till rehabilitering och habilitering är välkänd. Nelms metod är unik och utgår
från kunskapen om hur människan påverkas av att
vara i vatten. Deltagarna lär sig hur kroppens tyngd
förändras och hur de egna rörelserna samspelar
med vattnets rörelsemönster. Det handlar inte om
att lära sig simma utan om att använda vattnets
förmåga att stimulera känsel och känslor, rörelse
och funktion. Kursen leds av metodens grundare,
Milton Nelms.

I över 40 år har Milton
Nelms arbetat internationellt med många
olika grupper i vatten.
Från barn och vuxna
som är rädda för vatten,
till elitsimmare på
världsklassnivå.

Läs mer om metoden och projektet,
och hitta aktuella kurstillfällen på:

nelmsmetod.se

Nelms Metod drivs som ett projekt av Simklubben Poseidon i samarbete med
Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda folkhögskola. Projektet stöds av
Arvsfonden och pågår under tre år, 2019-2021.
Övriga samarbetspartner: Parasport Göteborg, SLS Göteborg och
Autism- och Asbergerförbundet Västmanland.
Foto: Freddy Billqvist och Karl Melin

Swedish Center for Aquatic Research

