Hvorfor blive medlem?

Som medlem har du mulighed for at
udveksle viden og erfaringer med de andre
medlemmer.

Deltag i weekendarrangementer
Det er en rigtig god måde at etablere
netværk med de andre medlemsfamilier på.
UniqueDanmark arrangerer både forældreweekender med plads til fagligt input og voksensnak, og familieweekender med vores
sjældne børn og deres søskende. Arrangementerne har stor tilslutning.

Læs børnebeskrivelser
Mange medlemmer
medlemm lægger børnebeskrivelser
på hjemmesiden, hvor alle medlemmer kan
læse dem. Her er der en lille chance for at
finde andre, som har samme kromosomkromosom
af
afvigelse.
Mere sandsynligt er det, at du
finder nogen med problemstillinger, der
svarer til dine.

DEN LANDSDÆKKENDE
FORENING

UniqueDanmark

En forening for forældre
til børn med sjældne
kromosomafvigelser

Hjemmesiden er et opslagsværk for
foreningens medlemmer. Her kan du læse om
andre sjældne børn – og om deres familiers
erfaringer. Og du kan finde information om
kromosomafvigelser, bl.a. i folderen "Sjældne
kromosomafvigelser".

Kontakt andre medlemmer direkte
På hjemmesiden får du adgang til kontaktkontakt
oplysninger for alle de andre medlemmer. På
den måde har du mulighed for at kontakte
dem direkte.

Snak med på Facebook
Foreningen har en lukket gruppe for medlemmedlem
mer på Facebook, hvor der bliver delt og disdis
ku
kuteret
stort og småt.

Velkommen til
UniqueDanmark
UniqueDanmark er en forening for forældre
og pårørende til børn med sjældne kromosomafvigelser.

Når man står med sit barn og netop har fået
at vide, at det har en sjælden kromosomafvigelse, lander man i et følelsesmæssigt
kaos.

Det kan være meget svært at forstå selv den
mest pædagogiske forklaring på, hvordan en
kromosomafvigelse opstår, og hvilken
betydning det kan have for ens barn.

UniqueDanmark er også en forening, der står
til rådighed for professionelle, der beskæftiger sig med børn med sjældne kromosomafvigelser. Professionelle er også velkomne
som medlemmer.

UniqueDanmarks vision

Vi vil skabe et netværk, hvor familier
kan mødes og udveksle viden og
erfaringer. Foreningen henvender sig
til familien som helhed. Netværket er
for både forældre, søskende og
bedsteforældre.

Vi ønsker at knytte professionelle
kapaciteter på området til foreningen
til gavn for både forældre og
professionelle i foreningen.

Foreningens hovedformål er at skabe et
netværk, hvor familier kan mødes og
udveksle viden og erfaringer.

I UniqueDanmark er vi ikke eksperter i
sjældne kromosomafvigelser. Men i løbet af
vores børns opvækst bliver vi eksperter i at
være forældre til et barn med en sjælden
kromosomafvigelse. Foreningen er et forum,
hvor vi kan dele vores oplevelser og erfaringer med hinanden.

I foreningen er vi overbeviste om, at forældre
til børn med sjældne kromosomafvigelser er
de bedste til at hjælpe hinanden – uanset om
det drejer sig om en nyfødt baby, der lige har
fået stillet diagnosen, eller et ældre barn,
hvor man måske har ventet længe på en
præcis diagnose.

Det eneste, man måske tænker på, er:
Hvorfor skulle det lige netop ramme mig og
min familie, og hvad betyder det for mit
barns fremtid? Begge dele er oftest umulige
at få svar på.

Senere er der en masse praktiske ting, man
skal lære at håndtere, og man bevæger sig
oftest ind på et helt ukendt område, når man
får et handicappet barn.

Der er hjælp at hente i UniqueDanmark, hvor
forældre, der allerede har været igennem det
samme, kan dele deres erfaringer med dig.

YDERLIGERE INFORMATION

Læs mere på vores hjemmeside:
www.uniquedanmark.dk
Skriv til os på e-mail:
formand@uniquedanmark.dk

