HOME-START Familiekontakt
Nordvestsjælland
Støtte til småbørnsfamilier under pres

Nordvestsjælland d. 20/4 2017

Home-Start Familiekontakt Nordvestsjælland inviterer til Årsmøde på
Holbæk Bibliotek mandag d. 8 maj kl. 19.00-21.00
I Home-Start Nordvestsjælland har vi i løbet af de sidste 4 år støttet 151 skønne
småbørnsfamilier med 456 børn.
En frivillig Familieven kommer i familien to timer om ugen i minimum et halvt år – de støtter
med praktisk hjælp, nærvær og omsorg.
En tosset lille indsats, der gør en uendelig stor forskel for de familier, der kan være ramt af
sygdom, ensomhed, manglende netværk, skilsmisse, underskud eller bare er snublet i en alt
for travl hverdag. Det kan også være familier, der har fået tvillinger, trillinger eller bare har
mange søde børn.
” Er det mulig at få et knus og en kop kaffe, uden at få en handleplan?”
Home-Start Nordvestsjælland har gjort det til en tradition at invitere en spændende og aktuel
foredragsholder til deres årsmøde.
Vi har før haft besøg af Bente Boserup fra Børnetelefonen og Karen Glistrup, forfatter til bogen
”hvad børn ikke ved, har de ondt af”, og Psykolog Ulla Dyrløv, forfatter til bla. ”pilot for dit
barn” og kendt fra mange tv programmer.
I år har vi valgt selv at gribe mikrofonen – for sammen med en frivillig og en familie at fortælle
om vores særlige måde at arbejde på.
Under overskriften ” Er det muligt at få et knus og en kop kaffe, uden at få en Handleplan?”, vil
Lokal koordinator Stine Welent Andersen, fortælle om det frivillige arbejde med
småbørnsfamilier. Hvad den frivillige tilgang kan og betyder for de modige familier, der har
turdet bede om hjælp.
Vi har også bedt en familie og en frivillig familieven fortælle om deres oplevelser med HomeStart Familiekontakt.
Arrangementet er gratis men tilmelding nødvendig på mail nordvestsjaelland@home-start.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsesformand Karen Fabricius Hansen & Lokalkoordinator Stine Welent Andersen
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