Svenskt-, nordiskt-, europeiskt- och EU-nätverk inom
Anpassad Fysisk Aktivitet
Svenskt nätverk
Ett Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för barn och ungdomar med
funktionshinder (SNAFA), bildades 1997 på Högskolan i Halmstad. Nätverket har sitt kansli
på högskolan och har bl a genomfört sju konferenser kring målgruppen barn och ungdomar
med funktionshinder. Nätverket består idag av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger,
sjukgymnaster, specialister, fritidskonsulenter och forskare. SNAFA vänder sig till alla som
möter barn och ungdomar med funktionshinder i idrott och hälsa, samt de som
forskningsmässigt intresserar sig för dessa frågor.
Nordiskt nätverk inom NORDPLUS
Under 1998-2005 har Nordplusmedel från Nordiska Ministerrådet tilldelats Högskolan i
Halmstad för att bygga upp ett Nordiskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för
funktionshindrade (NNAFA). Nätverket har genomfört konferenser på Högskolan i Halmstad
och på Norges Idrottshögskola. Hösten 2000 genomfördes en intensivkurs i AFA vid
Beitostölens, Helsesportcenter i Norge och hösten 2002 genomfördes en intensivkurs i AFA
vid Nestveds Idrottscentrum i Danmark. 2004 var Jyväskylä universitet i Finland värd för en
intensivkurs. 2006 är Örebro universitet arrangör med temat "Samarbete och utbildning
genom anpassad fysisk aktivitet". Från kursen i Norge har det utgivits en rapport: "Intensive
course of Adapted Physical Activity in Beitostølen, Norway 29.8-3.9 2000.
Europeiskt nätverk: EARAPA-EUFAPA och EMDAPA European
Association for Research into Adapted Physical Activity (EARAPA) med säte i
Leuven,Belgien, numera omdöpt till European Federation of Adapted Physical Activity
(EUFAPA) har ett kansli på Högskolan i Halmstad. EARAPA, EUFAPA är ett forsknings och
utvecklingsnätverk bestående av universitet och högskolor från 26 europeiska länder. Syftet är
bl a att utveckla och initiera forskning och utbildning om/för funktionshindrade. Det
europeiska arbetet har medfört att Högskolan i Halmstad har undertecknat ett kontrakt om en
internationell magisterutbildning i anpassad fysisk aktivitet för funktionshindrade, European
Master's Degree in Adapted Physical Activity (EMDAPA). Högskolan i Halmstad är därmed
första utbildningssäte i Sverige som kan erbjuda studenter denna utbildningsmöjlighet. I det
idrottsvetenskapliga programmet kan studenterna under år 3 välja "Anpassad fysisk aktivitet
och idrott med inriktning mot funktionshinder" 1-30 hp som en specialisering. Även inom
lärarutbildningen, Idrott och Hälsa finns denna möjlighet. För idrottslärarna är kursen
Anpassad Fysik Aktivitet/ Specialpedagogik 7,5 hp obligatorisk inom utbildningen.
EU-nätverk
Professor Herman van Coppenolle har som företrädare för EARAPA och EMDAPA erhållit
EU-medel till att bygga upp ett europeiskt nätverk, THENAPA med temat "Educational and
Social Integration of Persons with a Handicap through Adapted Physical Activity", 20002002. Ett 25-tal länder har undertecknat kontraktet, däribland Sverige och Högskolan i
Halmstad. Ett syfte är att inventera de olika ländernas struktur och strategi inom AFA och
därigenom hitta goda förebilder och modeller. Nätverket bedöms som synnerligen viktigt av
EU och var det enda nätverket av ca 60 som beviljades treåriga medel. Nätverket har fått
förnyade medel för perioden 2003-2006 med temat "THENAPA II European Thematic
Network Ageing and Disability - a new crossing between physical activity, social inclusion
and life-long well being".
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