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Støt mennesker med cerebral parese 

Spastikerforeningen



“Da jeg kontaktede Spastikerforeningens psykolog, gik 
jeg fra at ligge i min seng dagen lang til at komme i 

beskæftigelse inden for mit fagområde.” 
Kåre Kyed Hansen, medlem af Spastikerforeningen

Spastikerforeningen er for dig, som:
• har cerebral parese (CP)

• er forælder, bedsteforælder, tante, onkel, ven eller 
 anden pårørende til et menneske med CP

• arbejder fagligt med CP

• ønsker at støtte Spastikerforeningens arbejde for 
 mennesker med CP

“Jeg meldte mig til Spastikerforeningens 
ungdoms-weekend, fordi det ville give mig mulighed 

for at lære nye mennesker at kende. Det var 
så sjovt, at jeg næsten ikke ville hjem igen.” 

Helle Christensen, medlem af Spastikerforeningen



Spastikerforeningen tilbyder …
Rådgivning:
Specialiseret rådgivning fra vores psykolog og socialrådgivere

Viden:
Seneste nyt om livet med CP gennem: 
• medlemsbladet Spastikeren
• nyhedsbreve 
• spastikerforeningen.dk

Kurser:
15 forskellige kurser om året for unge, voksne eller 
pårørende, der sætter fokus på hverdagen med CP

Støtte:
Hjælp og støtte gennem blandt andet legater, netværks- 
og pårørendegrupper 

Aktiviteter:
Aktiviteter året rundt gennem CP Ung og den lokale 
Spastikerforening

Feriebolig:
Billig leje af feriehus på Samsø

“Takket være Spastikerforeningens socialrådgiver 
fik jeg den ønskede hjælp fra kommunen 

til min datter.” 
Tina Svendsen, medlem af Spastikerforeningen



50.000 mennesker i Danmark lever med cerebral parese (spastisk lammelse) 
tæt inde på livet. 10.000 har cerebral parese i forskellig grad og cirka 40.000 
er pårørende.

Hjælp børn, unge og voksne, der lever med 
cerebral parese til en bedre hverdag

• Støt med 100 kroner - SMS ”CP” til 1999
• Bliv medlem på spastikerforeningen.dk
• Giv et bidrag på spastikerforeningen.dk eller via Mobile Pay eller 
 Swipp på 30 57 46 37
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Spastikerforeningen arbejder for at sikre mennesker med cerebral 
parese muligheden for et værdigt, indholdsrigt og selvstændigt liv. Det 
gør vi gennem foreningens politiske arbejde og ved at give rådgivning, 
hjælp og støtte til den enkelte. Vi har brug for bidrag for at kunne 
fortsætte og styrke vores indsats. Læs mere på spastikerforeningen.dk Støt mennesker med cerebral parese 


