Ny medarbejder og omrokering
i Ligeværds sekretariat
- Forældrene skal både være forældre og eksperter. Det er en stor
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Marie-Cecilie Friis Broundal er ansat
som projektkonsulent i projektet Forældrenetværk, kurser og samarbejde mellem kommuner og civile organisationer.
Julie Fabian, der hidtil har været konsulent for projektet, overgår til at være
socialfaglig konsulent for Landsforeningen Ligeværd.

belastning. Kurserne i projektet giver forældrene en mulighed for
dialog og erfaringsudveksling med hinanden, men det giver dem
rent faktisk også et frirum det kan foregå i, et frirum hvor de kan
skubbe ansvaret fra sig. Det er også en vigtig del af tilbuddet fra
Ligeværd, forklarer Marie-Cecilie.
Ny konsulent i Landsforeningen Ligeværd
Samtidig med at Ligeværd byder velkommen til Marie-Cecilie flytter Julie Fabian over på den anden side af skrivebordene i kontoret. Hun er nu ansat som socialfaglig konsulent for Landsforeningen Ligeværd. De seneste tre måneder har Landsforeningen Li-

- Jeg glæder mig meget til samarbejdet med forældrene og sø-

geværd været uden konsulent og således også været uden sekre-

skende. Det at se på helheden i familierne. Ofte er indsatserne jo

tariatsbistand på helt det niveau, de har krav på. Det problem er

spredt i småatomer. Nogen tager sig af arbejdet med barnet, an-

nu løst.

dre af indsatsen i forhold til søskende og atter andre af samarbej-

- Jeg ser meget frem til at komme i gang med arbejdet. Det

det med forældrene. Fagligt og menneskeligt bliver det spænden-

netop afholdte netværksseminar og generalforsamling var en rig-

de at følge familierne og se dem rykke sig, siger Marie-Cecilie om

tig god mulighed for at få et indblik i, hvad der foregår ude i de

det kommende arbejde. Hun har allerede deltaget i internatkur-

forskellige lokalforeninger, fortæller Julie Fabian.

sus og opfølgningsaftener for familierne, hvori familien Buus Beldam, der er portrætteret i dette nummer, deltog.

- Jeg er lige nu optaget af dialogen i mødet mellem kommunerne og vores medlemmer. Hvordan vi som forening kan være

Marie-Cecilie Friis Broundal er 32 år og uddannet jurist med

med til at støtte op om, at der skabes en fælles forståelse af unge

fokus på socialretlige forhold. Hun deler kontor med socialrådgi-

med særlige behov. Altså hvordan vi kan være med til at styrke, at

ver Julie Fabian i hvad der, med lidt malende ord, kan beskrives

de oplever at blive set, hørt og mødt.

som Ligeværds socialfaglige og socialretlige kompetencecenter, der åbner nye muligheder i Ligeværds servicering af medlemmerne.
- Det bliver spændende at arbejde med at nyudvikle rammerne for det frivillige arbejde og med de kompetencer som civilsamfundets organisationer kan byde
ind med. Arbejdet med at udvikle dialogen og inddragelsen af forældrene i samarbejdet med kommunerne,
fortsætter Marie-Cecilie.
Det har været en rød tråd i hendes arbejdsliv at arbejde med børn og unge, der har brug for særlig støtte og hjælp. Senest har hun været projektkoordinator i
SIND Ungdom med ansvar for frivillige og udvikling af
projekter, hun har rådgivet forældre og pårørende, der
er kørt fast i forhold til kommunen eller er magtesløse i
forhold til psykiatrien. Marie-Cecilie har ikke kun et professionelt forhold til frivillighed. Hun har arbejdet som
frivillig i blandt andet Red Barnet. Både fagligheden og
hjertet sidder således på rette sted.
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