Foredrag som inspirer unge til
at udnytte deres fulde
potentielle og motiverer dem til
at bruge deres skills til at
hjælpe andre.
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FOREDRAGSHOLDER |
DIREKTØR OG DRIFTSCHEF/
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Natasha Ivanova

Foredrag 1 "SOCIETY FULL OF LIES"
Foredrag 2 "From PASSION to PURPOSE"

• Identitetsdannelse og Meditation
• Immigration og Integration
• Sociale kompetencer og selv-disciplin
• Iværksætteri og værktøjer for livet

2000 Frederiksberg
Tlf. +45 4050 2421

Foredrag berører emner som:

Foredrag
Socialt arbejde
ParkourUndervisning &
Events

Kæmpe inspiration til
internationale events og
gatherings verden over
FOREDRAGSHOLDER | DIREKTØR OG
DRIFTSCHEF/ STREETX.DK
ARBEJDSMETODE
Anerkendende metode og livstilgang som
jeg vægter højt. Jeg ser værdifulde
ressourcer i hvert enkelt menneske, og jeg
er god til at fremhæve og italesætte dem
for den enkelte.
Da min fundamentale integration af idræt
kommer fra redskabsgymnastik på
eliteplan i Rusland, bruger jeg idrætspsykologi og idræts-pædagogik ikke blot
som teoretisk stof, men som et middel til
personlig udvikling baseret på mine egne
erfaringer som eliteudøver.

Natasha har bl.a
medvirket i Tv
programmerne
Danmarks
Modigste &
Ninja Warrior
samt er synlig
foredragsholder
og iværksætter
indenfor parkour
og socialt
arbejde.

FRIVILLIGT ARBEJDE –
ERFARING og LEDELSE
Direktør/ virksomheden StreetX.dk
StreetX har årligt indflydelse på 2.000 børn
og unge via vores EVENTS, forløb og
gennem fast ugentlig undervisning.
Projektleder/ velgørenhedsprojekt
INsideOUT:
INsideOUT bygger bro mellem en række
kirker, NGO'er og en stribe af verdens
førende parkouratleter, som samarbejder
om at sprede retten til at leg blandt
gadebørn i Filippinernes værste
slumområder.

Natasha - kvinden bag
Street X holder
inspirerende foredrag.
Natashas passion er at støtte unge
mennesker i at udforske deres dybe
potentiale og inspire dem til at udfolde
deres talenter på en kreativ måde.

Målrettet arbejde for at bygge bro
mellem personlig udvikling,
sundhed, trivsel og socialt
engagement.

Disse foredrag indeholder altid praktiske
øvelser, som udruster unge med værdier
og værktøjer til et liv i trivsel og
selvstændighed. Den unge opmuntres i at
bruge sin passion til at gøre en forskel for
sig selv og i samfundet.

UDDANNELSE
Uddannet idrætslærer og har en
diplomuddannelse indenfor socialt udsatte
børn- og unge området.

