Gruppen af
adoptivforældre til
børn med handicap
- en interessegruppe under Adoption & Samfund

Du kan få mere information og
tilmelde dig foreningen ved at kontakte
Bernadette Marsh på bernadettemarsh@gmail.com.
Kontingentet er på 100 kr. om året.
Du kan også være støttemedlem,
modtage to årlige nyhedsbreve og få invitationer til
arrangementer. Det koster mindst 75 kr. om året.

Der er andre i samme situation.
Sammen står vi stærkere.

05.2012

Som medlem af foreningen får du adgang til et lukket netværk på
Internettet, Minizonen. Her kan du finde
Vi er en lille gruppe af adoptivforældre, der alle har det til fælles,
at vores børn har en gennemgribende langvarig fysisk og/eller
psykisk funktionsnedsættelse.

•

en imponerende samling af links og litteraturhenvisninger
omhandlende alle aspekter af behandlings- og
støttemuligheder til børn med handicaps

Vi er en blandet skare. Nogen har børn med autisme, ADHD,
udviklingsforsinkelse eller fysiske handicaps, andre har børn med
en alvorlig tilknytningsforstyrrelse. Nogen har fået deres barn på
en almindelig godkendelse, andre har søgt via Børn søger
forældre listen.

•

et fælles forum, hvor du kan holde dig orienteret om, hvad
der sker i foreningen og deltage i diskussioner. Alle
medlemmer præsenterer sig.

•

et aktivt forum, hvor vi deler mere personlige emner. Her
er der krav om tavshedspligt og et vist aktivitetsniveau.
Her vil du møde andre engagerede forældre, som har
været i samme situation som du selv. Og her vil du kunne
få kvalificeret sparring, når de svære beslutninger
vedrørende dit barn skal træffes.

Foreningen blev stiftet den 15. maj 2011.
Foreningens formål er
•

at sætte fokus på adoptivfamiliernes særlige vilkår, når de
har børn / unge med et handicap

•

at indsamle og udveksle viden og erfaringer om
lovgivning, behandlingsmuligheder og
støtteforanstaltninger til både barnet og familien

•

at skabe netværk for adoptivfamilier med børn med
handicap

•

at rådgive om adoption af børn med handicap

Som medlem af foreningen bliver du desuden inviteret til 1 – 2
arrangementer om året. Det vil være faglige arrangementer, med
fokus på de udfordringer vi har og de handlemuligheder der er for
at forbedre familiens hverdag. Møderne bliver tilrettelagt, så der
er god mulighed for at få talt med andre i samme situation.

Foreningen vil også gerne være en platform for medlemmernes
egne ideer, så alle har mulighed for at tage initiativ til et møde
eller et arrangement, hvis der er noget de har særlig viden om
eller behov for at mødes med andre om.
Vi vil desuden gerne være med til at påvirke de fag- og
socialpolitiske processer og på den måde skabe nogle bedre
rammer for vores børn.

