19. februar 2015

Hvordan kan vi give børn og unge med handicap et bedre liv?
Kære Anne Line
Hvad kan vi sammen gøre for at børn med handicap får de bedste muligheder for at leve et godt liv?
Det vil vi gerne snakke med dig om.
Derfor inviterer Danske Handicaporganisationer, Silkeborg og Silkeborg Kommune dig til et
arrangement:
Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 16.15-20.00
Silkeborg Bad, Gjessøvej 40 i Silkeborg
Du er inviteret sammen med andre borgere, pårørende, repræsentanter for brugerorganisationer,
politikere og fagfolk i Silkeborg Kommune, fordi vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe fremtidens
muligheder for børn og unge med handicap og/eller psykisk sygdom.
Vi kommer bl.a. til at snakke om:
• Hvad er ”det gode liv” for børn med handicap – og for deres familier?
• Hvordan kan vi arbejde sammen om at skabe gode liv - på tværs af familier, netværk,
organisationer, myndigheder og resten af lokalsamfundet?
• Hvordan kan vi forbedre kommunens tilbud, så de passer til de behov, der er?
• Hvordan deler vi ansvaret for det gode liv? Hvad er kommunens ansvar, og hvad kan vi gøre
sammen?
Velfærd handler nemlig om langt mere end det en kommune kan tilbyde. Velfærd handler dybest set
om muligheden for at leve et godt liv. Derfor skal vi blive bedre til at skabe nye, fælles løsninger, der
giver mere kvalitet og tilfredshed. Det håber vi, at du vil være med til.
Din deltagelse er vigtig. Du får mulighed for at være med til at påvirke udviklingen fremover.
Arrangementet er blot et første skridt – og vi vil fortsætte samarbejdet bagefter. Nogle forslag vil vi
kunne gøre noget ved her og nu - andre vil kræve lidt længere tid.
Idéer fra arrangementet vil komme til at indgå i et forslag til en strategi for handicap- og
psykiatriområdet. Et forslag som du også senere vil få mulighed for at være med til at præge i
forbindelse med en høring til sommer.
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du kender andre, der også kan bidrage og som vi bør invitere. Vi
serverer lidt mad og drikke undervejs, og vil derfor gerne have din tilmelding senest den 3. marts 2015
på e-mail hv@silkeborg.dk.
Vi sender en deltagerliste til dig.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
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