
Vi er alle PÅRØRENDE - også DIG
Du indbydes derfor til samtaler og information på Farum Bytorv,

lørdag den 14. januar 2023 ml. klokken 12.00 og 14.00

Du har med stor sikkerhed relation til et tæt familiemedlem, en ven eller blot en bekendt,
som oplever begrænsninger i sit liv fordi vedkommende lever med et handicap eller en
kronisk sygdom, og derfor er afhængig af din eller andres hjælp og støtte? Måske er du selv
ramt?

Ja, hvordan oplever du som borger med handicap, kronisk sygdom eller livet som pårørende
i Furesø Kommune?
Er der tydelig og let adgang til hjælp, når alvorligt handicap og kronisk sygdom rammer?

Mød Borgmester Ole Bondo Christensen og del dine tanker og bekymringer, samt –
naturligvis – også de positive oplevelser som pårørende til et menneske, med handicap eller
kronisk sygdom, der er borger i Furesø Kommune.

Har du et handicap, er du kronisk syg eller pårørende og er faret vild i love og regler. Synes
du, dialogen med Furesø Kommune er svær eller måske gået i hårdknude?
Så kom og hils på Vibeke Krohn, som er vores BORGERRÅDGIVER og få at vide, hvad en
borgerrådgiver kan hjælpe dig med.
Læs mere her: [QR-kode 1]

Vidste du, at Furesø Kommune har et HANDICAPRÅD, som rådgiver byrådet i
handicappolitiske spørgsmål, samt formidler synspunkter mellem borgere og byrådet om alle
lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap?
Synes du, der er forhold for mennesker med handicap og deres pårørende, der trænger til
fornyet fokus eller måske mangler fokus?
Har du ris og ros til kommunens handicappolitik, så kom og hils på rådets formand Sine
Holm eller et af de øvrige syv medlemmer i handicaprådet og få en snak om det, der fylder.
Læs mere her: [QR-kode 2]

Har du hørt om DH-FURESØ, som er det mundrette navn for Danske
Handicaporganisationer Furesø?
DH-Furesø arbejder for en konstruktiv dialog mellem politikere, embedsmænd, mennesker
med handicap/kronisk sygdom og pårørende. Det er også DH-Furesø, der udpeger fire af
medlemmerne i handicaprådet.
Du kan møde DH-Furesøs formand Marianne Rosenvold og andre medlemmer af
bestyrelsen for DH-Furesø og få en samtale om hverdagens problemstillinger for både dig
med handicap/kronisk sygdom eller som pårørende.
Mød også Dansk Handicap Forbund, Foreningen Danske Døvblinde, Høreforeningen,
Osteoporoseforeningen, Scleroseforeningen, Parkinsonforeningen, Lev - livet med
udviklingshandicap, Bedre Psykiatri, m.fl.
Læs mere her: [QR-kode 3]

[Furesø-LOGO]        [DH-LOGO]


