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Ansøgning om hjælpemider
IKT-rådgivningen behandler ansøgninger om særlige informationsteknologiske hjælpemidler, der kan bevilges efter
Serviceloven § 112 og § 113. Ansøgningsskemaer kan rekvireres telefonisk fra IKT-rådgivningen eller hentes fra
vores hjemmeside www.scr.kommunikation.roskilde.dk

IKT-rådgivningens tilbud
IKT-rådgivningen på SCR Kommunikation yder rådgivning
og vejledning samt bevilling af særlige informationsteknologiske hjælpemidler til kommunikation. Disse IKThjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet specielt
med henblik på at afhjælpe et kommunikationshandicap.

Hjælpemidler til børn under 18 år
Er der tale om et kompenserende kommunikationshjælpemiddel, som kun kan bruges til kommunikation, så kan man
ansøge IKT-rådgivningen. Det kan f.eks. være talemaskine,
computer eller alternativt betjeningsudstyr. Hjælpemidlerne
kan bevilges i henhold til servicelovens § 112.

Det kan være talemaskiner eller særlige kommunikationsprogrammer fx oplæsningsprogrammer eller taleprogrammer. Derudover kan det være alternativt betjeningsudstyr
som specielle tastaturer og mus.

Hjælpemidler til spil og beskæftigelse
Computere og betjeningsudstyr, som skal bruges til spil og
beskæftigelse, kan ansøges i kommunen (ifølge servicelovens § 41)
Undervisningshjælpemidler
Hjælpemidler, som skal bruges i undervisningen, skal ifølge
folkeskoleloven stilles til rådighed af skolen, hvis det vurderes, at det er nødvendigt, for at barnet kan følge skolegangen. For at vurdere dette vil kommunens PPR-kontor blive
involveret i løsningen.
Det anbefales at kontakte IKT-rådgivningens konsulenter og
få den nødvendige vejledning, før der ansøges. Da sagsbehandlingstiden kan være lang, er det vigtigt, at ansøgningen
sendes til det rette sted.

Målgruppe
Alle borgere i de kommuner, der har aftale med SCR Kommunikation i Roskilde, kan få gratis rådgivning om kommunikationshjælpemidler. Det drejer sig om Stevns, Greve,
Lejre, Solrød, Køge og Roskilde.
Der vejledes om, hvilke hjælpemidler der eksisterer til bestemte typer af funktionsnedsættelser og om hvilke muligheder, der findes for at søge om optimal støtte.
Ud fra en individuel vurdering kan følgende personer komme i betragtning, uanset om funktionsnedsættelsen er medfødt eller erhvervet:




personer med væsentlig nedsat talefunktion
personer med andre fysiske funktionsnedsættelser
personer med ordblindhed

