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Ligeværds hjemmeside bringer dagligt 
nyheder fra egen verden på 
www.ligevaerd.dk. Man kan også blive 
fan af Ligeværd på Facebook og følge 
med i Ligeværds nyheder på Twitter.

Ligeværd – mere værd
Ligeværd ønsker at opnå et mere inkluderende samfund. 
Herved bliver vore borgere med særlige behov ligestillede 
med andre inden for uddannelse, arbejdsmarkedet, fritid og 
bolig.

Dette gør vi ved at udvikle almen dannelse på grundlag af 
en helhedsorienteret indsats, så den enkelte får mulig-
hed for at høre til i fællesskabet og bliver så selvhjulpen 
som muligt.
Dette sker ved, at Ligeværds 6 medlemsorganisatio-
ner samt Helvegs Fond arbejder med udgangspunkt i 
hver deres tilgang til en helhedsorienteret indsats, som 

koordineres og understøttes i fællesskabets forretnings-
udvalg og sekretariat. Sekretariatet betjener foruden forret-

ningsudvalget alle Ligeværds organisationer.

Foreningsfællesskabet Ligeværd blev dannet i 2007, men 
har rødder helt tilbage til 1969, hvor Landsforeningen Lige-
værd blev stiftet.
Ligeværd - vi gør hinanden bedre.
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Ligeværds medlemsblad ”Ligeværd” 
udkommer 6 gange om året. Ligeværd 
udsender jævnligt et elektronisk ny-
hedsbrev. derudover udgiver Ligeværd 
et uddannelseskatalog med over 100 
skoler og uddannelsessteder for unge 
med særlige behov.

Medlemskab 
Er du eller din organisation interesseret i at blive medlem af 
en af de 6 medlemsorganisationer, bedes du henvende dig 
til sekretariatet på telefon 86 20 85 70 eller mail:
ligevaerd@ligevaerd.dk. Man kan også vælge
at støtte den gode sag – at skabe ligevær-
dige forhold for mennesker med særli-
ge behov – uden at blive medlem.
Ønsker du at støtte Ligeværd, så 
henvend dig til sekretariatet, eller 
indsæt det ønskede beløb på: 
Reg.nr. 3627
kontonr. 4806 267139.
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Landsforeningen Ligeværd 

Landsforeningen Ligeværd blev stiftet i 1969 og henvender 
sig til alle – forældre, familiemedlemmer, professionelle og 
andre med interesse for foreningens formål: ”At fremme 
ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med 
særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funkti-
onsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at 
samfundet rummer ligeværdige muligheder for den en-
kelte”. Landsforeningens fokus er opbygning og udvikling 
af den lokale og regionale indsats og ikke mindst lokale 
borgeres engagement. Landsforeningen er organiseret i 
lokalforeninger, som selv vælger hvordan de vil arbejde 
lokalt for at skabe ligeværdige forhold for mennesker med 
særlige behov.

Landsforeningen tilbyder gratis rådgivning 
til unge, pårørende og fagpersoner i Lige-
værds frivillige rådgivning LigeLinie samt i 
Landsforeningens lokalforeninger og på 
Ligeværds sekretariat.
Læs mere på www.ligevaerd.dk
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Unge for Ligeværd 

Unge for Ligeværd (UFL) er de unge med særlige behovs 
egen organisation. Medlemmerne i UFL er 18 år og opefter. 
UFL opstod i 1990, fordi de unge ønskede at skabe et varigt 
socialt netværk blandt ligesindede. I dag er UFL et lands-
dækkende netværk af klubber, hvor de unge mødes til so-
ciale arrangementer, foredrag og udflugter, samt afholder 
kurser og rejser. Læs mere på: www.ufl-ligevaerd.dk

UFLs formål er, at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge 
med særlige behov, grundet boglige, indlærings- og funkti-
onsmæssige vanskeligheder samt at udvikle de unges inte-
resse 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.

Tilmeld dig din UFL klub via:
www.ufl-ligevaerd.dk
Som klubmedlem får du: venskaber, 6 UFL-
blade årligt, et hyggeligt og aktivt fritidsliv 
samt landsdækkende aktiviteter, hvor du 
møder andre unge fra hele landet.
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BUS er optaget af, at der er plads til alle 
på boligmarkedet; også til borgere med 
særlige behov.

Bo- og udviklingsfonden for 
borgere med særlige behov
BUS blev stiftet i 2001 på baggrund af et stigende og 
meget markant behov for at skaffe boliger til 
 mennesker, unge såvel som ældre, som har 
særlige behov i boligmæssige sammen-
hænge. For disse borgere er det et 
væsentligt problem at etablere sig i 
eget hjem. Denne gruppe af res-
sourcesvage borgere har et stort 
tryghedsbehov. Især unge, som har 
gennemgået et uddannelsestilbud 
og nu skal forsøge at skabe en 
selvstændig voksentilværelse, har et 
stort uopfyldt behov. Derfor arbejder 
BUS både lokalt og nationalt for at 
udvikle gode naboskaber og trygge 
rammer for målgruppen.
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Skolesammenslutningen 
Ligeværd
Skolesammenslutningen Ligeværd er en sammenslutning 
af højskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, 

produktionsskoler og regionale og kommunale special-
skoler under Ligeværd, som arbejder for at frem-

me uddannelsestilbuddene til børn, unge og voks-
ne med særlige behov. Derudover arbejder 
de for, at uddannelse koordineres med be-
skæftigelses-, bolig- og fritidstilbud gennem 
samarbejde med Ligeværds andre med-
lemsorganisationer.
Skolesammenslutningen er et samarbejde, 

hvor omdrejningspunktet er nye initiativer og 
aktiviteter for unge med særlige behov. Indsat-

sen skal af de unge opleves som en helhed.

30 af Ligeværds skoler og uddannelses-
steder finansierer forsknings- og udvik-
lingsprojektet: god Uddannelse Til Alle.
Projektet skal bidrage til at give reelle ud-
dannelsesvalg og muligheder for unge 
med særlige læringsforudsætninger.
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FUS er en forening af uddannelsessteder, der både vareta-
ger målgruppens interesser og uddannelsesstedernes sær-
lige interesser som udbydere af uddannelser til unge med 
særlige behov.
FUS varetager disse uddannelsessteders interesser såle-
des, at det på sigt fortsat er muligt for uddannelsesstederne 
at drive kvalificeret helhedsorienteret uddannelse.
FUS samarbejder med andre institutioner, der tilbyder ung-
domsuddannelser med det formål at skabe forståelse for, at 
unge med særlige behov skal mødes med den rette pæda-
gogik, for at uddannelsesforløb kan lykkes.

FUS har blandt andet fokus på implemen-
teringen af STU-uddannelsen, så det sik-
res, at kvaliteten i uddannelsestilbuddene 
til unge med særlige behov fastholdes og 
forankres i en helhedsorienteret indsats – 
dette gøres ved at igangsætte konkrete ud-
viklingsprocesser.

Foreningen af uddannelsessteder 
– Ligeværd
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dHi har iværksat og gennemført en lang 
række projekter med det formål at sikre 
unge med særlige behov mulighed for 
uddannelse og beskæftigelse.
Læs mere på www.dhinet.dk

Netværket  
Den  Helheds orienterede Indsats
Netværket Den Helhedsorienterede Indsats – DHI – består 
af en række organisationer, uddannelsesinstitutioner, virk-

somheder og foreninger, der arbejder for at styrke 
den helhedsorienterede indsats i uddannelse 

og beskæftigelse for unge med særlige 
behov. DHI arbejder for at udvikle meto-

der og samarbejdsstrategier i konkrete 
udviklingsprojekter blandt medlem-
merne. DHI fokuserer på erhvervslivet 
som basis for integration af unge 
med særlige behov på arbejdsmar-
kedet.

Sammen med private og offentlige 
virksomheder, skoler og uddannelsesin-

stitutioner, arbejdsgiverorganisationer og 
fagbevægelsen, forsøger DHI at skabe klar-

hed over mulighederne for at få flere fra målgrup-
pen ind på arbejdsmarkedet.
DHI har egen hjemmeside: www.dhinet.dk
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Landsforeningen Ligeværd udpeger 3 af 
medlemmer af Helvegs Fonds bestyrelse.

Helvegs Fond

Afdøde K. Helveg Petersen, formand for Landsforeningen 
Ligeværd i årene 1974 - 1992, er uden tvivl den enkelte 
person, som har betydet mest for Landsforeningen Lige-
værd, fællesskabets grundstamme og ældste medlemsor-
ganisation. Som mangeårig og højt respekteret politiker 
havde K. Helveg Petersen en betydelig indflydelse hos be-
slutningstagerne. Unge, som havde det svært i uddannel-
sessystemet og på arbejdsmarkedet, var K. Helveg Peter-
sens hjertebørn. Helvegs Fond blev stiftet som minde om 
denne store personlighed. Fonden har til formål at fremme 
arbejdet for ligeværd og ligeværdighed gennem samarbej-
de og støtte til organisationer og enkeltpersoner. Derudover 
støtter og iværksætter fonden direkte eller indirekte aktivite-
ter og foretager investeringer, som forbedrer mulighederne 
for ligeværd og ligeværdighed i 
alle livets forhold. Helvegs Fond 
uddeler hvert år Helveg Prisen, 
som går til en person, der di-
rekte eller indirekte har virket 
til gavn for ”Helvegs unge”.
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Ligeværd - vi gør hinanden bedre

Ligeværd insisterer på, at ligeværd i samfundet er en 
værdi for os alle. Vi insisterer på, at mennesker med 
særlige behov skal have ekstra støtte og særlige vil-
kår. Kun sådan skaber vi ligeværd for os alle.

Ligeværd består af 6 organisationer:

LL  Landsforeningen Ligeværd
UFL  Unge for Ligeværd
BUS  Bo- og udviklingsfonden
SL  Skolesammenslutningen Ligeværd
FUS  Foreningen af Uddannelsessteder, Ligeværd
DHI  Netværket Den Helhedsorienterede Indsats


