Dit barn kan hjælpe andre børn, hvis forældre er gået fra hinanden
Kære forældre
Børns Vilkår og Egmont Fonden ønsker at lave et panel med børn, hvis forældre er gået fra hinanden.
Og vi vil gerne invitere dit barn med.
Et skilsmissepanel med børn
Formålet med panelet er at lade børnene komme til orde. Dit barn kan gøre os klogere på, hvordan det er at være barn,
når ens forældre ikke længere er sammen. Det, børnene fortæller, vil vi i Børns Vilkår bruge i vores arbejde med at
hjælpe børn i Danmark. Vi vil videreformidle børnepanelets budskaber, når vi taler med politikere og embedsmænd, og
ikke mindst når vi på BørneTelefonen taler med andre børn.
Børn, der deltager i panelet, vil møde andre børn, hvis forældre ikke længere er sammen. Deltagerne vil udvikle gode
råd til børn og voksne om, hvordan man bedst muligt kan hjælpe børn, der lever i skilsmissefamilier.
Ingen børn vil optræde på billeder eller med deres navne!
Der er ikke nogen børn, der vil komme til at optræde i for eksempel medier med deres navn eller på billeder, uden at
forældre og børn først har sagt ja. Hvad dit barn fortæller om sig selv og sine egne oplevelser, vil uden for panelet altid
blive gengivet i anonymiseret form.
Hvem kan være med
Dit barn skal være mellem 13-16 år, og forældrene skal være gået fra hinanden. I Børns Vilkår har vi tidligere afholdt
børnepaneler. Det er vores erfaring, at børn hygger sig og også får nogle gode relationer.
Hvis dit barn har lyst, og hvis bopælsforælderen er indforstået med det, kan dit barn deltage.
Sted og tid
Vi mødes første gang lørdag den 30. maj 2015 i København. Har du spørgsmål, eller vil dit barn gerne deltage i panelet,
så send en mail til Sofie Stage på sost@bornsvilkar.dk eller ring eller sms til 30 59 28 52 inden 1. maj 2015.
Venlig hilsen Sofie Stage, Børns Vilkår

