NYT INITIATIV FOR FORÆLDRE TIL BØRN MED HANDICAP
Er du forælder til et barn (0-18 år) med handicap, og kunne du
tænke dig at komme i kontakt med andre i samme situation, så er
dette projektet for dig.

I projektet vil du få en unik mulighed for at komme i et netværk
med andre forældre til børn med handicap. På denne måde kan I
dele erfaringer og hjælpe hinanden, så I hver især kan få mere
overskud i hverdagen. Der vil også være arrangementer med
relevante oplæg. Det er gratis og uforpligtende at deltage, og
deltagelse kræver ikke medlemskab af Dansk Handicap Forbund.
Projektet er finansieret af:

Hvad tilbyder vi?
I Dansk Handicap Forbund mener vi, at I som forældre er dem,
der bedst ved, hvad det vil sige at have et barn med handicap.
Vi igangsætter derfor i samarbejde med vores forældrekreds
et projekt med fokus på erfaringsudveksling i mindre
sparringsgrupper, så I kan drage nytte af hinandens viden og
på den måde få mere overskud i hverdagen. Der vil desuden
blive afholdt arrangementer med relevante oplægsholdere,
eks. DUKH. I vil få mulighed for selv at præge indholdet i
forbindelse med arrangementerne.
Hvad kræver det?
Vi ved, at I ofte har nok at se til. Det er derfor helt op til jer, i
hvilken grad I kan og vil deltage i projektet. I de enkelte
erfaringsgrupper finder I selv ud af, hvor ofte I vil mødes, og
hvad der skal på dagsordenen. Projektet skræddersys, så det
passer til jer og jeres behov. Projektet er landsdækkende, og
løber frem til oktober 2024 med løbende mulighed for
tilmelding. Det er gratis og uforpligtende at deltage, og
medlemskab af Dansk Handicap Forbund er ikke nødvendigt.
Kontakt
Hvis projektet lyder som noget for dig eller nogen du kender,
og du gerne vil høre mere, er du velkommen til at kontakte
projektmedarbejder Camilla Lund på tlf. nr.: 5174 8061 eller
via mail: camilla@danskhandicapforbund.dk.

