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2015Tilbageblik på 

 LIGEVæRD
Måske fik du ikke læst alle numrene af LIGEVÆRD i 2015? Vi bringer her lidt highlights fra bladene. 

Husk – du kan altid finde bladene på Ligeværds hjemmeside www.ligevaerd.dk under materialer/arkiv.

Nr. 1 februar 2015:

Velkommen til en rystende virkelighed.
Interview med fire forældre/familier om den virkelighed der ram-
mer familierne, når de har at eller flere børn med særlige behov. 
Det er historier fortalt af forældre, som gennem lang tid har væ-
ret presset til kanten af et system uden forståelse og opbakning. 

Nr. 2 april 2015:

Boligen åbner døren til fællesskabet.
Arbejde og bolig er hinandens forudsætninger. Hvad nytter det 
at have et job, men ikke vide hvor man skal gøre af sig selv i fri-
tiden? Og hvad nytter det at have en bolig, hvis man er henvist 
til et liv på sofaen? Unge med særlige behov har også brug for 
en tryg bolig de kan betale. 
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Nr. 5 oktober 2015:

Rundt om en ung med særlige behov.
Michael Østergaard Nielsen er en ung mand med særlige behov 
og et budskab: Det skal være nemmere for unge med særlige be-
hov at få et arbejde. Læs også: At lære er en krøllet affære – an-
dre dele af uddannelsessektoren har meget at lære af Ligeværds 
skoler og uddannelsessteder.

Nr. 6 december 2015:

Et uanstændigt system.
Tillykke med din STU, du kan nu se frem til år på kontanthjælp. 
Læs en vred mors fortælling om hende datter. Læs også om et 
projekt i Ligeværd, om forældrekurser, netværk og samaarbejde 
mellem civile organisationer og kommuner, og om en vellykket 
årskonference i FUS, SL og DHI.

Nr. 3 juni 2015:

STU og socialøkonomisk virksomhed.
På en skala fra 1 til 10 er det en ren 11’er. Artikel om Andreas der 
skulle gennem 1 år og 2 klagesager, før han endelig landede det 
sted og på den STU, der er helt rigtig for ham og hans drømme 
om en fremtid i landbruget. Læs også om Thy Naturkraft, der er 
en socialøkonomisk virksomhed og om samtalesalon. 

Nr. 4 august 2015:

Digitale udfordringer for mennesker med særlige behov.
Det digitale Danmark kan være en meget stor udfordring for men-
nesker med særlige behov. Læs om digitale benspænd, Ligeværds 
projekt DigiSafe og arbejdet med at klæde unge på til mødet med 
den digitale verden. I dette nummer er der også et indstik om ef-
ter- og videreuddannelse: Uddannelsesforum Ligeværd.
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Tillykke med din STU
Du kan nu se frem til år 
på kontanthjælp
Ingrid afsluttede sin STU og er nu på 
ressourceforløb og kontanthjælp


