LEV-Gentofte og LEV-Gladsaxe og SUKA inviterer til to temaaftener
for medlemmer og andre med interesse for mennesker med udviklingshæmning

Tid: Torsdag den 14. oktober kl. 19-21.30

Tid: Torsdag den 28. oktober kl. 19-21.30

Kan mennesker med udviklingshæmning føle sorg og afsavn?

Hvad sker der med vores udviklingshæmmede børn når vi dør?

Kan man støtte disse mennesker, når de mister en mor/far, en bror/søster,
en pædagog/god ven?

Mange forældre til børn/unge og voksne med udviklingshæmning bekymrer sig om fremtiden og tænker på, hvem der tager over når de dør.
Hvem sikrer vores børn/voksne retten til et anstændigt og værdigt liv?
Hvordan er det med arv og testamente også i forhold til andre søskende?
Hvad sker der med den umyndige udviklingshæmmede når værgen dør?
Hvem har ansvaret for den værgeløse?

Stella Thomsen vil fortælle om forskellige redskaber og metoder, som kan
medvirke til at støtte mennesker med udviklingshæmning der har mistet.
Projektleder Stella Thomsen, har i samarbejde med Kræftens bekæmpelse
udarbejdet en ”værktøjskasse” med vejledning til medarbejdere og pårørende om sorgbearbejdning for mennesker med udviklingshæmning.
Stella Thomsen har været aktiv i LEV i mange år.
Sted: Øregårdssalen, Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6,
2900 Hellerup

Advokat Birthe Byskov Holm, vil ud fra en juridisk indfaldsvinkle belyse
ovenstående spørgsmål og besvarer gerne lignende spørgsmål fra salen .
Birthe Byskov er formand for paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser.
Har mange års erfaring med samarbejde med forskellige handicapgrupper.
Sted: Café Dukkehuset, Kellersvej 19, 2860 Søborg /Gladsaxe

Det er gratis at deltage
Der bliver budt på lidt forfriskninger undervejs.

Det er gratis at deltage
Der bliver budt på lidt forfriskninger undervejs.

Med venlig hilsen og på gensyn
Alice Hasselgren
Kredsformand
LEV-Gentofte
Tlf. 43 64 64 67/ mobil 21 13 42 77
alice.hasselgren@mail.dk

Med venlig hilsen og på gensyn
Mads Rimmen
Kredsformand
LEV-Gladsaxe
Tlf. 35 13 44 19/ mobil 22 82 44 19
mads.rimmen@vip.cybercity.dk

Vi tilråder en tilmelding af hensyn til planlægning og antal pladser. Tilmelding fordeles efter ”først til mølle princippet”

