Höstbrev, november 2019
Välkomna till ILG-dagen den 25 april 2020!
ILG-dagen har i flera år varit en uppskattad dag för ILG-medlemmar med ett stort antal
deltagare. Förberedelserna är redan igång. Platsen är som tidigare år Kulturhuset i Ytterjärna;
det blir föreläsningar, workshops och underhållning. Boka in den 25 april i era kalendrar
redan nu! Program med inbjudan sänds ut i mars 2020. Du kan läsa mer på vår hemsida
www.ilg.se.

Aktuellt inom ILG:
LSS-utredningen (SOU 2018:88) presenterades den 10 januari. Den har ännu ej skickats ut på remiss
av regeringen. I maj presenterades ytterligare en utredning (Styrkraft i funktionshinderspolitiken
SOU 2019:23) . Denna utredning har skickats ut på remiss till ett stort antal myndigheter och andra
organisationer och svar ska vara inne senast den 29 november. ILG upprättade en skrivelse som
inskickades till den då sittande LSS-utredningen vid årsskiftet 2017/2018. Baserat på personliga
berättelser och enkätundersökning ställdes i skrivelsen krav på valfrihet, kontinuitet,
goda levnadsvillkor. En sammanfattning av skrivelsen finns på hemsidan.
ILG:s styrelse har som intention att stärka upp de verksamheter som vill starta lokala ILG-avdelningar.

Varför ILG? Tre skäl av många
Vi har ett pågående utvecklingsarbete inom ILG för att stärka föreningen och bli fler medlemmar.
1. ILG är ett forum där medlemmar, omsorgstagare, anhöriga, gode män och medarbetare kan träffas,
utbyta åsikter, få information, diskutera och även vara påtryckare när det gäller aktuella frågor.
2. Genom ILG stödjer man det arbete som de läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheterna utför runt om i landet; ett 40-tal verksamheter som erbjuder boende, utbildning
och arbete för över 1000 personer som omfattas av LSS; barn, ungdomar, vuxna och äldre.
Många föräldrar och familjer vittnar om en kamp under flera år som tär på både ork och relationer
men också om den lättnad man känt då ens barn kommer till en läkepedagogisk eller
socialterapeutisk verksamhet där de kan landa och komma till sin rätt.
3. De flesta verksamheter är idéburna där en eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

Vi kan bli fler!!!
Ju fler vi är i föreningen desto större möjligheter har vi att vara en instans att
räkna med! Vi är i dag drygt 200 medlemmar – vi kan bli minst 3000!
Årsavgiften är 100 kronor för individuellt medlemskap och 1000 kr för
verksamheter! Gör din anmälan på vår hemsida https://ilg.se/bli-medlem/ och
sätt in 100 kronor på bg 363-2833.
Vänliga hälsningar /Styrelsen för ILG

