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LIGEVÆRD

Ligeværd er et talerør for  
børn, unge og voksne  
med særlige behov

Foreningsfællesskabet
LIGEVÆRD

SKOLE

Skolesammenslutningen 
LIGEVÆRD
Skolesammenslutningen er en  
sammenslutning af højskoler, efter-
skoler, frie fagskoler, produktions-
skoler og regionale og kommunale 
specialskoler under Ligeværd, som 
arbejder for at fremme uddannel-
sestilbuddene til børn og unge med 
særlige behov. Omdrejningspunktet 
for samarbejdet og netværket er nye 
initiativer og aktiviteter for unge 
med særlige behov.
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PROGRAM i LIGEVÆRDS telt
Kæmpestranden J17

TORSDAG den 15. juni                     
Kl. 13.30: -duet -  
Rodskud og frivillighed.  
Civilsamfund og velfærdsudvikling
Kl. 16.30: -debat - 
Samskabelse. Tættere på borgerne?

FREDAG den 16. juni                         
Kl. 13.30: -debat -  
STU – har den en fremtid?
Kl. 15.00:  -Foredrag - 
Virksomhedernes sociale  
ansvar - Why How What
kl. 16.30  -debat -
Inklusion, Ligeværd i folkeskolen?

LØRDAG den 17. juni                          
Kl. 10.30: -debat -  
Socialøkonomisk virksomhed  
i virkeligheden
Kl. 12.00:  -debat -  
ViVirk’R - Ressourceforløb
Kl. 13.30:  -Foredrag -  
Virksomhedernes sociale  
ansvar - Why How What
Kl. 15.00:  -debat -  
Handicap & beskæftigelse  
– har projekt KLAP knækket koden?
Kl. 16.30:  -Foredrag -  
Workfare 

SØNDAG den 18. juni                         
kl. 10.30: -Workshop -  
Spil dig til digitalt medborgerskab

Ligeværd udvikler innovative  
løsninger inden for forældre 
netværk, skole, bolig, uddan-
nelse, beskæftigelse og fritid, 
som styrker målgruppens  
kompetencer og livskvalitet. 
 
vi gør det sammen med  
kommuner, organisationer,  
frivillige,uddannelses-
institutioner og virksomheder.

Landsforeningen LIGEVÆRD

FORÆLDRE  
OG PÅRØRENDE

Landsforeningen Ligeværd er en 
forening af forældre, pårørende, 
professionelle og andre, som alle 
arbejder for, at samfundet rummer 
ligeværdige muligheder for børn, 
unge og voksne med særlige behov. 
vi arbejder lokalt og regionalt med 
at yde støtte og rådgivning samt 
skabe netværk til medlemmerne 
- med udgangspunkt i det lokale 
engagement. vi er i dag et større 
fællesskab, som er organiseret  
i 21 lokalforeninger fordelt over  
hele landet. 
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Unge For LIGEVÆRD Den Helhedsorienterede  
Indsats

ARBEJDEFRITID

dHi er et foreningsnetværk for  
uddannelsessteder, virksomheder,  
organisationer og personer, der  
arbejder helhedsorienteret for  
inklusion i uddannelser og på  
arbejdsmarkedet af unge med  
særlige vilkår på grund af personlige, 
sociale og faglige udfordringer. dHi 
udvikler og støtter bl.a. indsatser og 
projekter angående praksislæring, 
mentorer, rummelighed på arbejds-
markedet og socialøkonomisk  
virksomhedsdrift. 

Unge for Ligeværd (UFL) er de unge 
med særlige behovs egen organisa-
tion. Medlemmerne i UFL er fra 18 år.

UFLs formål er at arbejde for lige-
værdige vilkår for alle unge med 
særlige behov, begrundet i boglige, 
indlærings- og funktionsmæssige 
vanskeligheder, samt at udvikle de 
unges interesse for og evne til at 
medvirke i et demokratisk samfund. 
UFL arbejder for, at alle, der kan  
tilslutte sig målsætningen, får lyst 
til at blive medlem og deltage  
i foreningens arbejde.

Bo- og Udviklingsfonden  
for borgere med særlige behov

BOLIG

BUS er videnscenter og sparrings-
partner for blandt andet brugergrup-
per, interesseorganisationer  
og myndigheder, som ønsker at 
etablere boliger for mennesker,  
der er vanskeligt stillede og  
har særlige behov.

Foreningen af Uddan-
nelsessteder LIGEVÆRD

UDDANNELSE

FUS er en forening og et netværk, 
der består af ca. 50 tilbud under 
Ligeværd, der på forskellig vis  
tilbyder uddannelse og udvikling  
for unge med særlige behov.

Uddannelsesstederne er forskellige 
og spænder over en bred vifte af  
tilbud f.eks. STU, afklarings- og 
ressourceforløb, botræning, jobplan 
eller praktiske erhvervsuddannelser.


