Har dit barn
særlige
udfordringer?
Sygdom
Psykiatri
Handicap
Overvægt
Indlæring
Fra barn til voksen

En konference for børn og unge, deres familier og
fagpersonale med interesse for området
Dialog og tilbud fra din kommune
Besøg standene og hør oplæg om relevant lovgivning

29. april 2013 kl. 14.00 -17.30
Varde Fritidscenter

Læs mere om konferencen
www.vardekommune.dk/konference

Konference for børn og unge
Varde Kommune inviterer til konference om børn og unge med særlige
udfordringer den 29. april 2013. Konferencen henvender sig til børn og unge,
deres familier, personale og organisationer med interesse for området.
Oplæg, debat og dialog
På konferencen kan du høre om muligheden for at få hjælp fra kommunen
i forbindelse med psykisk sygdom, læsevanskeligheder, sundhedsmæssige
problemer eller handicap.
Vi præsenterer vores tilbud til børn med særlige udfordringer på tværs af
fagområder og sektorer. Vi vil informere om området og samtidig styrke den
tætte dialog med berørte familier, personale og organisationer.
Du kan se og høre om Varde Kommunes mange tilbud og få sat ansigt på
medarbejderne på de forskellige stande. Hør for eksempel om skoletilbud,
udlån af legetøj fra biblioteket, velfærdsteknologi, beskæftigelse og meget
mere.
Du kan også deltage i de forskellige faglige oplæg og debatter samt høre om
mulighederne i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.
Der vil være aktiviteter for både børn og voksne. Vi tilbyder frugt, kaffe, vand
og sund slush-ice til børnene. Du har samtidig mulighed for at deltage i vores
konkurrence om en iPad mini. Du kan læse mere om konferencen og konkurrencen på Varde Kommunes hjemmeside.
Vi glæder os til at se jer!

Program:
Åbning af konferencen kl. 14.00 v. Erik Buhl Nielsen.
Herefter vil der være mulighed for at besøge standene og høre oplæg
Oplæg aktivitetsrum:
kl. 15.30 - 16.00
Den ny fleks- og førtidspensionslovgivning
			v. jobcenter Varde
kl. 16.15 - 17.30
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
			
v. handicapkonsulent Inge Louv
Oplæg VIF lokale:
Kl. 15.30 - 16.00		
Tilbud i børn og ungepsykiatrisk ambulatorium
			
v. overlæge Bodil Espersen
Kl. 16.15 - 16.45		
Hvordan kan du benytte rådgivere på skoler 			
		
og i dagtilbud samt akutmodtagelsen ved børn,
			unge og familieafdelingen
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