
 
30. september 
kl. 12.30-15.00 i 
Medborgerhuset 
Sal A, Bindslevs Plads

medbor
gerskab

du gør en forskel 

Frivilligcenter  
S I L K E B O R G

Årets tema:  
Psykisk sårbar i Silkeborg;  
mod øget brugerindflydelse. 
Når brugerne har størst mulig indflydelse i hverdagen,  
får de mere livskvalitet, og det smitter af på  
medarbejderne og hele organisationen.

Hvem er inviteret:
Fagpersoner der arbejder inden for psykiatrien.  
Brugere af psykiatrien.   
Pårørende til psykisk sårbare.  
Frivillige, der har fokus på psykisk sygdom. 

Formål: 
At diskutere, hvordan vi kan sætte brugerindflydelse for  
sårbare og socialt udsatte mennesker på dagsordenen.

Kl. 12.30-12.45:  
Velkomst og overrækkelse af Frivilligprisen 
2016, ved formand for Sundheds- og 
Forebyggelses udvalget Elin Sonne. 

Kl. 12.45-14.55:  
Dialogworkshop med indlagt kaffepause: 
• Vi skal diskutere, hvilken betydning det har for den 

fagprofessionelle hjælperrolle, at brugerne ønsker mere 
indflydelse. 

• Hvilke strukturer, samarbejdskulturer og rolleforståelser skal 
ændre sig for, at vi bevæger os mod større brugerindflydelse?

• Hvordan griber vi dialogen an som et fælles ansvar, med et 
mål om at alle involverede oplever øget trivsel?

14.55-15.00:  
Afslutning og tak for i dag ved Mona Gaarsdal, 
forkvinde for Frivilligcenter Silkeborg. 
Vi lover jer ny inspiration, og vi glæder os til at debattere med jer. 

Af hensyn til bestilling af forplejning skal vi bede om bindende 
tilmelding via: frivilligcentersilkeborg@gmail.com  senest fredag 
16. september. 

Med venlig hilsen, 

Brugerorganisationen LAP Silkeborg  
(Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere)  

samt Den socialøkonomiske virksomhed  
Mentalt Sundhedscenter. 

Dagen er i øvrigt støttet af Frivilligcenter Silkeborg og  
Anne Line Bech Vestergaard, Silkeborg Kommunes 
specialkonsulent. 

Frivillig Fredag 2016

Brugerindflydelse handler 

om, i hvor høj grad 

personen er med til at 

træffe afgørelser og 

muligvis definere problemer 

og løsninger.

Brugerinddragelse 

handler om, hvordan 

brugeren inddrages i 

beslutningsprocessen om 

afgørelser, der vedrører 

personens liv.
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