Ansøg om dine hjælpemidler.
Har du en fysisk funktionsevne der er varigt nedsat, så har du mulighed for at søge om hjælpemidler der
kan hjælpe dig i din hverdag. Du skal søge om hjælpemidlerne gennem din kommune.
Det gælder både i forhold til studie, arbejde og til brug i hjemmet.

På borger.dk kan du nemt komme videre i din ansøgning om hjælpemidler.
Du kan evt. følge de links vi har indsat herunder:
•
•

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f0fffc55-d81c-4976-bf30-db7b08f04b55

Kommunikationscentre.
Hvis du ikke har mod på selv at ansøge om dine
Hjælpemidler, så kan du også tage kontakt til dit lokale
kommunikationscenter. De er placeret mange steder i hele
Danmark og har samtidig også ekspertisen til at hjælpe
dig med en evt. ansøgning.

Hvis du ikke allerede har kontakt til dit kommunikationscenter,
så kan du spørge din kommune hvem de samarbejder med.
De har den relevante information i forhold til et eventuelt
afprøvningsforløb.

Er det i forbindelse med arbejde/jobrelateret, så skal du tage kontakt til jobcenteret. De kan i visse tilfælde
også henvise til en afprøvning på dit lokale kommunikationscenter, hvis de synes der er behov for det.

I forhold til OrCam, kan du her finde en liste over kommunikationscentre i Danmark der har OrCam
liggende, samt har den viden der skal til for at lave en afprøvning.

Hvor kan jeg prøve OrCam?
I skrivende stund kan du prøve OrCam følgende steder:

Sjælland
Instituttet for Blinde og Svagsynede // http://www.ibos.dk/
Kommunikationscenter Hillerød // https://www.kc-hil.dk/
Synscentralen Vordingborg // http://www.synscentralen.dk/
Center For Specialundervisning Slagelse // https://csu.slagelse.dk/
SCR Roskilde // http://www.scr.kommunikation.roskilde.dk/
Forhandler - Instrulog A/S // https://instrulog.dk/hmi/orcam

Fyn
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Odense
// https://centerkommunikationogvelfaerdsteknologi.regionsyddanmark.dk/wm425361

Jylland
Center for Syn og Hjælpemidler, Aarhus // http://www.aarhus.dk/csh
Center for Kommunikation Herning // http://www.cfk-herning.dk/forside.aspx
Kommunikation & Teknologi Vejle // https://csv.vejle.dk/
CSV Esbjerg // http://csv-esbjerg.esbjergkommune.dk/innovativ-bolig/orcam-myeye.aspx
Center for Hjælpemidler og Kommunikation Sønderborg // https://sonderborgkommune.dk/centerhjaelpemidler-og-kommunikation-chk-soenderborg
Hjælpemidler for Handicappede (HFH) Aalborg // https://synsnerven.dk/
Institut for Syn og Hørelse Nordjylland // http://www.synoghoere.rn.dk/
Synssamarbejde Midt // https://hjaelpemidler.randers.dk/om-hjaelpemiddel-ogvisitationsomraadet/synssamarbejde-midt/
Hjernecenter Syd & Tale Høre Syn Padborg // http://hjernecentersyd.dk/vores-organisering/talehoere-syn-teknologi/hoere/

