Nytt perspektiv på livet

Kurs for familier med barn og ungdom
som har mistet mor eller far i kreft
Kurset er for familier med minst ett barn i skolealder. Som
familie i denne sammenheng regnes mor eller far og barn under
18 år. Målsettingen med kurset er å styrke den enkelte families
evne og mulighet til å mestre hverdagen etter at mor eller far
er død.
Temaer som blir tatt opp er bl.a. sorgreaksjoner og mestring
av sorg hos barn, ungdom og voksne. Det er forelesninger og
gruppesamtaler for de voksne og gruppesamtaler for barn/
ungdom i skolealder.
Utenom de oppsatte gruppeaktiviteter, har foreldre selv ansvar
for barna. Det er satt av tid til friluftsaktiviteter og hygge, og
familiene oppfordres også til å utforske de fine omgivelsene på
egen hånd.

HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) dekker utgifter til reise
og opphold. Det betales en egenandel på kr 102,- pr. døgn for
voksne. Det er ingen egenandel for barn.
Lege må søke om garanti på RTV-blankett IA05-20.05
(Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptrenings
institusjon). Blanketten sendes sammen med denne søknaden
til Montebellosenteret. Det må angis på RTV-blanketten at
søkeren skal ha med familie.
Søknadsfrist til første inntak er ca. 4 uker før kursstart.
Senere søknader blir vurdert etter hvert dersom det er ledige
plasser på kurset. Alle som søker får skriftlig tilbakemelding.
For mer informasjon, se: www.montebello-senteret.no

MONTEBELLOSENTERET, Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
Rehabilitering for kreftrammede og kurs for helsepersonell
Telefon 62 35 11 00 * Telefaks 62 35 11 99 * E-post: post@montebello-senteret.no

Fylles ut og returneres Montebellosenteret, Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali

Familier som har mistet mor eller far i kreft
Søkerfamiliens navn, for- og etternavn på alle:
Navn på mor/far som er død:

Personnr:

Mor/fars kreftdiagnose:

Diagnosetidspunkt:

Dato for dødsfallet:

Navn på gjenlevende mor/far:
Har gjenlevende mor/far spesielle behov:
Adresse:

Tlf.:

Postnr./sted:

Mobilnr:

E-post adresse:
Barn: vennligst skriv både for- og etternavn
1.

Født:

Skoletrinn nå

2.

Født:

Skoletrinn nå

3.

Født:

Skoletrinn nå

4.

Født:

Skoletrinn nå

Har noen av barna spesielle behov:

Har familien deltatt på Montebello-kurs tidligere? NEI
Dato

Søkers underskrift

JA

år

