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Miejsce naszego spotkania: 

Bastad - nadmorskie, 
turystyczne miasteczko 
w Szwecji.



Kraje 
uczestniczące 
w spotkaniu :
• Anglia 
• Belgia 
• Irlandia

• Niemcy
• Norwegia
• Szwecja 
• Szkocja
• Polska



Wizyta Międzynarodowego Młodzieżowego 
Obozu Ludzi Młodych z rodzin dotkniętych 
Chorobą Huntingtona 
na Uniwersytecie w Lund 

Uniwersytet w Lund
jedna z największych placówek 
edukacyjnych i badawczych w Szwecji i 
całej Skandynawii. Uznawany za jeden z 
najlepszych Uniwersytetów na świecie

Wydział Neurologii w Lund: jako główna 
placówka badawcza podejmująca tematykę 
HD

Laboratorium badawcze: badania 
pracowników naukowych (współpracowników 
prof. doktorantów, studentów) w kierunku HD

Laboratorium diagnostyczne: badania w 
kierunku obecności wadliwego genu HTT



Badania naukowców z Uniwersytetu 
w Lund w kierunku znalezienia leku na 

chorobę Huntingtona - prezentacje







Wizyta w laboratorium badawczym

Pracownia Analiz DNA 

Grupa przedstawicieli 
Laboratorium 



 

 Organizacja Młodzieży 
Związanej z Chorobą Huntingtona



HDYO to pokolenie ludzi młodych dotkniętych chorobą Huntingtona, 
zjednoczonych do wspólnej walki przeciwko HD

  Organizacja ta powstała dla ludzi młodych przez ludzi młodych  

  Celem jej jest zbliżenie do siebie ludzi młodych z całego świata  i  
Stowarzyszeń działających w tym celu 

   
Wspólna praca która ma na celu wzajemne wsparcie ludzi młodych z 

całego świata 

Szerzenie informacji o chorobie Huntingtona przez ludzi młodych których 
głos staje się bardziej słyszalny 

Strona internetowa – www.                      .org  która ma za zadanie 
rozpowszechniać informacje dla rodzin i profesjonalistów w danym kraju 
(strona dostępna w kilkunastu językach)

Prezentacja Organizacji Młodzieży 
Związanej z Chorobą Huntingtona 
(autorzy: Matty Ellison, Marina Anderrson )



Ludzie młodzi z rodzin HD – dla 





Prezentacja materiałów informacyjnych: 
broszur i koszulek zawierających materiały 
ze strony HDYO

Reprezentanci Polski z rodzin dotkniętych HD 
i Matty Elison – założyciel HDYO 



Czas   
relaksu, 
wspólnej  
integracji i 
zabawy      
 

     Czas wspólnej integracji, zabawy i 
relaksu     





Organizatorzy Międzynarodowego 
Obozu Letniego w Szwecji  

         Carina  Hvalstedt        Inga  Bjornevoll



Uczestnicy Obozu :

Gosia 

Piotrek 

Paweł  



„Nigdy nie wątp, 
że mała grupa 

myślących, 
zaangażowanych 

ludzi, 
może zmienić świat”

 Margaret Mead

 Cytat  pochodzi ze strony HDBuzzz 



Nasz wyjazd nie byłby
możliwy gdyby nie wsparcie 
i współfinansowanie
Polskiego Stowarzyszenia 
Choroby Huntingtona

Za co serdecznie dziękujemy  
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