
Mit Liv-  
Min Plan

INSPIRATIONSFORLØB
Deltag i et inspirationsforløb og kom tættere på 

dine ønsker, håb og drømme for fremtiden

Ønsker, håb  
og drømme

I inspirationsforløbet skal vi arbejde 
med ønsker, håb og drømme:

Hvornår er livet rigtig godt? 
Hvad laver jeg når jeg har det godt? 
Hvem er jeg sammen med når jeg har det godt? 
Hvad gør mig glad? 
Hvad er jeg god til? 
Hvilke hverdagsdrømme går jeg rundt med? 
Hvilke fremtidsdrømme har jeg? 
Hvilken bitte lille drøm har du? 
Hvor bærer de store vilde drømme dig hen?

En stor mulighed for at blive klogere på, 
hvad der er vigtigt i netop DIT liv. 
Når du deltager i et inspirationsforløb, er det  
DIT liv der er i fokus. Vi hjælper dig med at finde 
frem til de ønsker, håb og drømme der betyder 
mest for dig. 

Der skal være en tydelig sammenhæng mellem 
dine ønsker, håb og drømme og den hjælp du 
modtager

For yderligere oplysninger kontakt: 
Projektleder 
Gitte Lopdrup 
gitte.lopdrup@randers.dk 
Tlf: 29 72 26 78
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Inspirationsforløb

Du præsenteres for den visuelle handleplan, så du 
kender den, når der skal være handleplansmøde.

BORGERGUIDES 
Du møder borgerguides, der kan være 
med til at inspirere dig til fremtiden.

VISUELT PRODUKT 
Forløbet munder ud i et 
visuelt produkt, der viser 
dine håb, ønsker og 
 drømme for fremtiden

Handleplansmøde - sådan foregår det

1. Du afholder møde med din vejleder/kontakt-
person, socialrådgiver og evt. pårørende.

2. På mødet tager I udgangspunkt i den visuelle 
handleplan og dine håb, ønsker og drømme for 
fremtiden.

3. Når mødet er færdigt, får du den visuelle 
 handleplan med det samme. 

 Det er DIN plan.

Praktiske oplysninger 

HVEM: Inspirationsforløbet er et tilbud til dig, 
der  modtager mestringsvejledning eller bor på et 
 botilbud. I forløbet vil du møde en medarbejder  
fra projektet, en borgerguide, og måske andre 
borgere.

HVORDAN: 
Forløbet foregår ved fremmøde eller via video. 

HVORNÅR: 
Inspirationsforløbet finder sted umiddelbart  
før dit handleplansmøde

VARIGHED: 
Inspirationsforløbet varer 4-6 uger og tidsfor-
bruget tilrettelægges i samarbejde med dig og din 
 vejleder/kontaktperson.

HVOR: 
Inspirationsforløbet kan finde sted på det 
 kraftcenter, du hører til, på din arbejdsplads, i dit 
botilbud eller i dit hjem. Dette afhænger af, hvad 
der giver mening for dig.

I inspirationsforløbet får du mulighed 
for at møde ligesindede  

(borgerguides), der kender til at leve 
med de samme udfordringer, som du 

kender fra din hverdag.

Mit Liv - Min Plan er  
udviklet i samarbejde med et   
borgerpanel og er en visuel  

handleplan og samtaleguide i én

Den visuelle handleplans  
formål er, at give dig større forståelse,  

medindflydelse og ansvar, så handleplanen i højere  
grad tager afsæt i dine ønsker, håb og drømme.  

Hensigten er at gøre det nemmere for dig at udvikle  
og mestre eget liv.

Visuel handleplan
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