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CP Danmark
ti lbyder blandt andet:

Rådgivning
Specialiseret rådgivning af socialrådgivere 
og psykolog

Nyheder og viden
•  Medlemsmagasinet CP INDBLIK
•  Nyhedsbreve
•  cpdanmark.dk
•  Sociale medier

Kurser
Et varieret kursusti lbud for unge, voksne, pårørende 
og fagfolk landet over

Støtt e og netværk
Bisidderordning ti l medlemmerne samt
informatørkorps, netværks- og pårørendegrupper

Akti viteter og fællesskab
Arrangementer landet over i kredsene 
og ungdomsafdelingen, CP Ung

Feriebolig
Lækkert feriehus på Samsø ti l en god pris

CP Danmark
– et rummeligt fællesskab

CP Danmark – Landsforeningen for cerebral parese
Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup · Tlf. 38 88 45 75 
cpdanmark@cpdanmark.dk · www.cpdanmark.dk

Foreningen blev etableret i 1950 og har 
H.K.H. Prinsesse Benedikte som protektor.



Det er ikke alti d lige 
let at være ung med 
cerebral parese, men 
i CP Danmark har 
jeg fået nye venner 
og oplevet et godt 
fællesskab.

Frederik Holm 
Johansen

CP Danmark
– et rummeligt fællesskab

120-150 børn fødes hvert år med cerebral parese
Cerebral parese (spasti sk lammelse) er en skade i hjernen, 
som i langt de fl este ti lfælde opstår under graviditeten. Det 
kan også skyldes fødselsskader som iltmangel, små blod-
propper eller tryk på kraniet. Cerebral parese kan give både 
fysiske og kogniti ve vanskeligheder.

Derfor hedder vi CP Danmark
CP er en hyppig anvendt forkortelse af diagnosen cerebral 
parese. CP er kort og nemt at sige og skrive. Vi er en lands-
organisati on, der dækker hele Danmark, og vi har et godt 
samarbejde med de nordiske CP-foreninger. Derfor hedder 
vi CP Danmark.

Det kæmper vi for
Mennesker med cerebral parese og deres pårørende skal 
kunne leve en ti lværelse, som de selv defi nerer og på lige 
fod med alle andre. Indsigt, forståelse og respekt er nøglen 
ti l lige vilkår. 

CP Danmark er repræsenteret i hele landet
I CP Danmark har vi et landsdækkende net af lokale kredse 
med selvstændige bestyrelser. De gennemfører akti viteter i 
lokalområderne blandt andet af sundhedsfaglig, social- og 
handicappoliti sk karakter. 

Ungdommen er vigti g
CP Danmark har også en akti v ungdomsafdeling, CP Ung, 
som sætt er sin egen dagsorden med akti viteter for forenin-
gens unge medlemmer.

CP Danmark er politi sk talerør for mennesker med 
cerebral parese
CP Danmark arbejder med interesse- og handicappoliti k, 
og vi arbejder på alle fronter og niveauer for at forbedre 
vilkårene for mennesker med cerebral parese. For eksempel 
med principsager i ankesystemet, lokale initi ati ver overfor 
kommunale myndigheder og påvirkning af ny lovgivning. 

Jeg er glad for, at CP Danmark kæmper for at få 
etableret sundhedsfaglige ti lbud for voksne med 
cerebral parese rundt omkring i landet. Det er vi 
mange voksne med CP, der har savnet.

Gitt e Jepsen

Vi har fundet stor støtt e 
i at bruge CP Danmarks 
rådgivning ti l forskellige 
sager og emner. Rådgiverne 
er meget kompetente og 
guider os gennem systemet, 
så vi fi nder den rett e hjælp, 
og så hverdagen bliver 
nemmere som familie. 

Sidsel Nielsen

CP Danmarks bedsteforældrekursus gav os god 
inspirati on ti l at være bedsteforældre ti l et barn med 
CP og mulighed for at få vendt tankerne med andre 
i samme situati on.

Aase Møller og Henning Erhardsen


