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6 grupper gik Walkn' Talk - 1 gruppe bestod af 7 fra ungdomsgruppen, de øvrige 5 grupper var fra voksengruppen og bestod af i alt 21 personer.
Efter en kort introduktion, hvor der blev givet eksempler for hvert enkelt af de fire punkter: 1) de tre ting der betyder mest - 2) de tre største udfordringer - 3) de tre ting der ville
være en hjælp og gøre en forskel - 4) tre fokuspunkter der kan give positivitet og overskud, fik hver enkelt deltager 10 minutter til at sidde stille for sig selv og overveje sine svar.
Eksemplerne:
Spørgsmål 1 - At blive behandlet efter alder og kunnen, ikke efter udseende
Spørgsmål 2 - Bliver hurtigt træt/Svært ved at passe arbejde
Spørgsmål 3: Fokus på resurser og ikke på begrænsninger
Derefter fandt deltagerne sammen i grupper og gik ud på den lange gåtur.
Ved hjemkomsten satte grupperne sig og formulerede svarene på det ene skema, som hver enkelt gruppe skulle aflevere.
Voksengruppen havde om formiddagen hørt foredrag om kognitive vanskeligheder samt beskæftigelsesindsatsen og reformen af førtidspension og fleksjob.
Ungdomsgruppen havde ingen foredrag hørt.

Gruppe 4 havde følgende kommentar: Ikke måle os selv med andre
Gruppe 6 havde følgende kommentar: Omverdenens syn har ændret sig - det er mere accepteret at være anderledes. Det viser, hvor vigtigt det er at kæmpe. Vi har opnået rigtig
meget.
Ved hjælp af farvemarkeringer er det forsøgt vist hvilke temaer svarene har afdækket.
Oplægsgiver og bearbejdelse: Annelise Klüwer; sept. 2012.
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