Har du nedsat syn og skal være
på arbejdsmarkedet?

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

Har du nedsat syn, kan du søge om støtte til at opnå eller fastholde
tilknytning til arbejdsmarkedet. Ønsker du at søge om støtte, skal du
kontakte jobcentret i din kommune.

Hvem kan få hjælp?
Din sagsbehandler på jobcentret kan henvise dig til os, hvis du har
problemer med at:
• Komme til og fra arbejdspladsen
• Kunne færdes sikkert på arbejdspladsen
• Være fagligt opdateret
• Bruge synshjælpemidler i konkrete opgaver
• Kommunikere på de seendes præmisser
• Være en del af det sociale liv på arbejdspladsen
• Forklare om dit synshandicap til kollegerne

Et typisk forløb
• Din sagsbehandler på jobcentret henviser dig til os.
• I tæt samarbejde med dig, jobcentret og arbejdspladsen afdækker vi,
hvilke indsatser du har behov for.
• Vi laver en skriftlig rapport til jobcentret, som træffer en afgørelse.

Hvor kan du få hjælp?
Du og din sagsbehandler på jobcentret kan få hjælp hos:
Synsgruppen
Kommunikation & Hjælpemidler
Høgevej 11
6705 Esbjerg Ø

Hvad kan du få?
Rådgivning og vejledning
Et tværfagligt team bestående af synskonsulenter, synsundervisere,
specialoptiker, orienterings- og mobilityinstruktører, it-tekniker og
øjenlægekonsulent tilbyder at:
• Afdække behov for kompensation for det nedsatte syn
• Afprøve optik, belysning, hjælpemidler og it
• Undervise i brugen af hjælpemidler
• Vurdere din synsevne i forhold til konkrete arbejdsopgaver
• Undervise i orientering og mobility (bevægelighed og færden)
• Rådgive arbejdspladsen
• Hjælpe med at tage løsninger i brug på arbejdspladsen
• Følge op på arbejdspladsen
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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

