Debat

Kom til fyraftensmøde om aflastning – for familier til et barn med handicap
Tirsdag den 12. juni kl. 17.30-20.00
i administrationscenteret ved Birkerød Hovedbibliotek (lille sal), Stationsvej 36, 3460 Birkerød

LEVs hovedstadssamarbejde indbyder til fyraftensmøde om aflastning og en debat herom.
Granbohus, et aflastningstilbud i Nordsjælland, kommer og fortæller om det pædagogiske arbejde
med aflastning, om forældresamarbejde samt etiske overvejelser i arbejdet. Forældre, der allerede
har deres barn i aflastning, vil derudover fortælle om deres overvejelser og bekymringer i forbindelse
med beslutningen om at vælge aflastning i deres familie.
Vi håber på et par informative timer sammen, hvor vi bliver klogere på aflastningsmuligheder, og får
talt om de bekymringer og den sorg der kan være forbundet med at vælge aflastning til sit barn, samt
hvilke glæder et aflastningstilbud kan give barnet eller den unge, og deres forældre og søskende.
Vi byder på en sandwich og en vand. Der vil være mulighed for debat og drøftelser undervejs.
Deltagelse er gratis og alle er velkomne. Af hensyn til forplejning må man gerne give besked til
con@lev.dk om man kommer.
Arrangementet er i samarbejde med
Granbohus er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysiskog/eller psykisk handicap beliggende på tre matrikler i Nordsjælland. Granbohus’ forskellige tilbud
benyttes af børn og unge fra hele Region Hovedstaden. Formålet med aflastningen er at støtte op
om familien, og tilbyde barnet eller den unge såvel som deres forældre og søskende et pusterum
for familielivet. Mød Granbohus på Facebook

Med venlig hilsen
LEVs Hovedstadssamarbejde
LEV Egedal, LEV Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal, LEV Frederiksberg, LEV Frederikssund, LEV
Furesø, LEV Gentofte, LEV Gladsaxe, LEV Høje Taastrup,
LEV København, LEV Lyngby-Taarbæk, LEV Rødovre og
LEV Vestegnen
Hovedstadssamarbejdet er et samarbejde mellem 12
hovedstadskredse, der har til formål at skabe vedkommende
arrangementer, der henvender sig til pårørende og andre, der
har udviklingshæmning inde på livet.

