Til dig, som har svært ved at
kommunikere

Hjælp og vejledning til dig, der bor i Billund,
Esbjerg, Fanø, Varde eller Vejen Kommune

Hvis du har vanskeligt ved at tale, læse og skrive i din hverdag, kan du måske få
hjælp til at kommunikere med et teknologisk hjælpemiddel.

Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælp, hvis
• du har en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som medfører, at du
har svært ved at kommunikere i din hverdag
• du bor i Billund, Esbjerg, Fanø, Varde eller Vejen Kommune

Undervisning
Du kan også få undervisning i, hvordan du bruger de teknologiske hjælpemidler i din
hverdag. F. eks. i, hvordan du kommunikerer med:
• en øjenstyret computer
• en talemaskine
• en computer med taleprogram
• og orienterer dig på internettet

Hvis du skal bruge teknologiske hjælpemidler til skolearbejde, under uddannelse eller
på jobbet, skal du henvende dig der.

Hvor kan du få hjælp?

Hvad kan du få?

Teknologigruppen
Kommunikation & Hjælpemidler
Høgevej 11
6705 Esbjerg Ø

Rådgivning og teknologiske hjælpemidler
Du kan søge om teknologiske hjælpemidler, som kan lette dig i din kommunikation i
hverdagen.

Du kan få hjælp af:

Hvis der er behov for det, besøger vi dig i dit hjem.

Vi afdækker sammen med dig og dine nærmeste, hvordan du kan kommunikere og
deltage i de aktiviteter, du ønsker.
Når der er behov for det, inddrager vi andre relevante fagpersoner som f. eks.
logopæder i forløbet.
Teknologiske hjælpemidler kan være
• Særlige mus, kontakter og tastatur til betjening af computer
• Specielle programmer og apps med symboler og tale
• Særlige talemaskiner
Almindelig computer, tablet eller iPad skal du selv købe.
Vi sender din ansøgning om teknologiske hjælpemidler til kommunen.

2

3

Kontakt
Du kan ringe til os på:
• Tlf. 76 16 34 00
Du kan træffe en fagperson mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00. Administrationen har
telefontid fra kl. 8.00 - 14.00.

Kommunikation & Hjælpemidler
Høgevej 11, 6705 Esbjerg Ø
Telefon 76 16 34 00
E-mail: komoghjaelp@esbjergkommune.dk
www.komoghjaelp.esbjergkommune.dk
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Du kan skrive til os på:
E-mail: komoghjaelp@esbjergkommune.dk

