CSU

FIND VEJ TIL OS

Holbæk, Kommunikationscentret

INFORMATIONS- OG
KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
(IKT)
For borgere i Holbæk og Odsherred kommune

Gå fra parkeringspladsen og forbi bommen

SP15

Drej til venstre og find indgang SP15 for enden af stien

CSU Holbæk
Kommunikationscentret
IKT Specialrådgivning
Seminarieparken 2, SP 15
4300 Holbæk
Tlf.: 7236 3348

.

Har du en funktionsnedsættelse og oplever
begrænsninger i at kunne udføre hverdagens aktiviteter,
kan der være hjælp at hente i teknologien…

Muligheder
Der findes teknologier, der kan støtte
kommunikationen, hvis dine muligheder for at kommunikere af forskellige
årsager er begrænset.
•
•
•
•
•
•
•

Særlige apps og specifikke programmer,
til computer, tablets og smartphones.
Specifikke kommunikationshjælpemidler
Særlige mus og tastaturer herunder
bl.a. øjenstyret mus.
Understøttende hjælpemidler eks.
holder til computer og underarmsstøtter.
Hverdagsteknologier der støtter
hukommelsen og tilbyder struktur
og overblik
Specifikke kognitive hjælpemidler

Med alternativ supplerende
kommunikation, støtte til
kognitive funktioner og med
alternativ betjening skabes
mulighed for aktivitet og
deltagelse

•
•
•
•

Vi kan hjælpe med

Hvem er vi?

Hvem kan henvende sig?

At udrede ønsker og behov,
resourcer og kompetencer
At afprøve, udvælge og
tilpasse hjælpemidler og
teknologier
At implementere løsninger i
praksis
At koordinere udredningsprocessen fra "problem til
løsning”

På IKT Specialrådgivning vil du
møde IKT konsulenter med
forskellige faglige baggrunde:

Borgere i Holbæk og Odsherred
Kommune kan frit henvende sig til
IKT Specialrådgivning ligesom
sagsbehandlere kan henvise sager
til udredning – brug gerne
henvisningsskema på
www.csu-holbaek.dk

Vi tilbyder også
•
•

•

Rådgivning og vejledning
Workshops for fagpersoner
med fokus på gennemgang/
”hands on” af
IKT hjælpemidler
Netværk for fagpersoner

Audiologopæd
Ergoterapeut
Lærer
IT Tekniker
Vi har viden om teknologier, der
kan kompensere for et handicap
og vi har erfaringer med at finde
løsninger på de udfordringer,
som mennesker med nedsat
funktionsevne kan møde i
hverdagen og i arbejdslivet.

Fagpersoner er velkomne til at
henvende sig med spørgsmål vedr.
løsningsmuligheder, udredning,
sagsforløb, samarbejde mv.

Se mere på www.csu-holbaek.dk
Kontakt os - vi svarer gerne på spørgsmål og hjælper på vej...
Kontaktpersoner:
Lisbeth Hvid
Amanda Poulsen
ergoterapeut
audiologopæd
7236 3348
7236 8773
lispe@holb.dk
amap@holb.dk

rsoner:

