
CP Ung er din mulighed for at møde andre unge med 
cerebral parese (CP).

Her kan der udveksles erfaringer, snakkes om kærlighed, 
findes venner og festes, samtidig med at der bliver 
arbejdet for at gøre en forskel.

Måske giver din funktionsnedsættelse dig nogle be-
grænsninger og udfordringer i det daglige, men det må 
aldrig blive en hindring for at få tingene til at ske. 

Vore medlemmer spænder bredt i graden af CP. Vi har 
både plads til unge med svær CP og unge med let CP. 
Om du går i skole, bor for dig selv, er uddannelses-
søgende eller bor i et bofællesskab er underordnet.

Kom og vær med!

Kontakt 
Læs mere om CP Ung og vores aktiviteter på  
www.cpung.dk

Find os på Facebook 
www.facebook.com/cpungungdomungmedcp

Sekretariat 
Spastikerforeningen 
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 38 88 45 75
spastik@spastik.dk
www.spastikerforeningen.dk



Velkommen til CP Ung 
Hos os kan alting ske – også selvom man 
har en funktionsnedsættelse.

Er du mellem 
15 og 36 år 
og har fart 
på livet - så 
er CP Ung 
noget for 

dig.

Hos os er 
funktions-

nedsættelse 
aldrig en 
hindring.





Via hjemmesiden 
Du kan også melde dig ind via foreningens 
hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk – hvor 
du kan hente flere oplysninger om foreningens 
arbejde, aktiviteter, kontingent m.v. 

Medlemsskab
Når du melder dig ind i Spastiker-
foreningen, bliver du automatisk 
medlem af CP Ung. 
Det koster ikke ekstra. 

Personligt eller pr. mail
Kontakt foreningens 
sekretariat pr. tlf. eller mail 
– husk fødselsdato, når du 
melder dig ind.

Sådan er vi organiseret
CP Ung har egen landsdækkende bestyrelse med formand, næst-

formand og øvrige poster, som besættes ved det årlige årsmøde. 

Vi arrangerer 5-6 medlemsaktiviteter om året og deltager med 

repræsentanter fra bestyrelsen i relevante aktiviteter hos Spastiker-

foreningen.

Vi er sammen med Spastikerforeningen og 

Sammenslutningen af Unge Med Handicap 

(SUMH) med til at sætte mennesker med 

CP i fokus.

Aktiviteter i CP Ung  

Weekendarrangementer 
I CP Ung sætter vi socialt samvær og fælleskab i fokus. Blandt andet 

ved forskellige weekendarrangementer. 

Sommerture 

I løbet af sommeren tager vi for eksempel til “Fed fredag” i Tivoli 

Friheden, til Fredagsrock på Plænen i Tivoli eller en tur til Danfoss 

Universe.

Julefrokost  
Som afslutning på året bliver der afholdt to julefrokoster for 

medlemmer. En i Østdanmark og en i Vestdanmark.

Faglige foredrag
Emnerne kan for eksempel være kognitive vanskeligheder, uddannelse 

eller seksualitet.

Årsmøde med tilhørende generalforsamling 
Årsmødet ligger først på året. Det forløber over en weekend med socialt 

samvær, faglige foredrag og naturligvis den årlige generalforsamling, 

hvor der vælges medlemmer til CP Ung’s bestyrelse. 

I CP Ung 
mødes

 ligestillede 
og udveksler 

erfaringer.
Her er der 

plads til og 
brug for alle. 
Sammen gør 
vi en forskel.

Nye 
venskaber 

og netværk 
opstår på 
tværs af 

landsdele.




