Oplev samskabelse i praksis og få en særlig faglig indsigt i problematikker, der er forbundet med
familielivet, hvor børn har særlige behov.
Som frivillig får du mulighed for adgang til denne viden og drage dine erfaringer, som du kan bruge i dit
fremtidige professionelle virker.
Foreningsfællesskabet Ligeværd og Århus kommune afvikler et samskabelsesprojekt, som indebærer tilbud
om familiekursus og netværksdannelse for familier med særlige behov. Kursusforløbet starter den 7.
oktober og er finansieret af Socialstyrelsen.
Formålet med samskabelsesprojekt er at støtte familier, søskende samt netværk til øget selvbevidsthed og
mestringsevne med respekt for de udfordringer, som er forbundet med at have børn med særlige behov. Vi
ønsker denne omgang at invitere jer til at være med som frivillige:
Vi har brug for din hjælp den 7. og 8. oktober 😉
Som en del af projektet afholder vi et weekendkursus, som finder sted den 7. oktober fra kl. 8-20 og 8.
oktober fra kl. 8-16 i Århus på Langagerskolen.
Vi har behov for din faglige viden, engagement og hænder til at varetage følgende opgaver på
weekendkurset:
•
Pædagogisk støtte til børn med særlige behov, herunder aktiviteter og støtte i at skabe
meningsfulde relationer til de andre børn
•

Pædagogisk støtte til børn uden særlige behov og samtaler

Inden kursusweekenden vil I blive inviteret til et informationsmøde mandag den 18. september kl. 18-20
ved Ligeværd på adressen: Vejlbjergvej 8a, 8240 Risskov. På mødet vil I blive klædt godt på til at varetage
jeres opgaver samt høre mere om projektet. Under weekendkurset vil der være en pædagogisk- og
praktiskkoordinator, som har det store overblik, og vil stå til rådighed med støtte og vejledning under hele
kurset. I vil efter kurset modtage en udtalelse, hvor jeres arbejdsindsats beskrives. I får dækket
transportomkostninger.
Vi håber meget, at I kunne tænke jer at være en del af dette samskabelsesprojekt, hvor I som studerende
bidrager med ny viden, friske øjne og løfter en opgave i fælles forståelse og respekt for familier med børn
med særlige behov.
Ring eller skriv til Mette Jessen, projekt- og kursusleder ved Ligeværd: metteje@ligevaerd.dk eller
22244778
Lidt mere om os:
Ligeværd har igennem 50 år været et landsdækkende organisatorisk samlingspunkt for en række foreninger
og netværk for unge med særlige behov samt deres forældre og pårørende. Vi arbejder ud fra en forståelse
af, at virkningsfulde indsatser bygger på helhedsorienterede løsninger.
Århus Kommune arbejder for at understøtte, at familier til børn med handicap, oplever størst mulig
mestring i eget liv med en høj grad af både livskvalitet og trivsel.

