Info til jobcentre

Kommunikationscentrets tilbud
Hvad kan Kommunikationscentret tilbyde borgere med funktionsnedsættelser?
Denne information skal give dig, som er jobkonsulent, et overblik.
Dette samarbejder vi om
Vi samarbejder med jobcentrene om det fælles mål,
at fastholde borgere med funktionsnedsættelse i
erhverv, eller øge borgernes mulighed for at komme
ud på arbejdsmarkedet.
Da der i jobcentersager ofte vil skulle handles hurtigt,
er det vigtigt for os at have en tæt dialog og et godt
samarbejde med jer.

Hvilke borgere kan få et tilbud hos os?
Vores målgrupper er borgere i den erhvervsaktive
alder, der har
• erhvervet hjerneskade—fx hjernerystelse, afasi,
dysartri
• synsvanskeligheder
• hørevanskeligheder—fx høretab, tinnitus, CIbrugere
• læsevanskeligheder
• ADHD, ADD, Aspergers syndrom m.v.

Hvad tilbyder vi?
På baggrund af en bevilling fra jer, kan vi blandt
andet
• rådgive om og afprøve hjælpemidler, der kan fastholde borgeren i arbejde
• yde støtte til borger og arbejdsplads i forbindelse
med tilbagevenden til arbejdsmarkedet, fx efter
en erhvervet hjerneskade
• foretage neuropsykologiske undersøgelser
• bidrage til at få borgere med ADHD og autismespektrumforstyrrelser (fx Aspergers syndrom) i
arbejde.

Kommunikationscentret hjælper børn og voksne, der har svært ved
at kommunikere på grund af vanskeligheder med hørelse, syn, tale
eller stemme, eller på grund af medfødt eller erhvervet hjerneskade,
neurologiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser.

Hvem er vi?
Kommunikationscentret hører under Hillerød Kommune, og løser opgaver for kommunerne i Nordsjælland.
Vores specialister er neuropsykologer, hørekonsulenter,
synskonsulenter, optometrister, talekonsulenter samt
IKT- og læsekonsulenter.

Kontakt
Centerleder Agnete Selvejer, tlf. 72 32 38 01
Souschef Christina Bjerre, tlf. 72 32 38 02
Du kan træffe os mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag
kl. 8-13. Du er også velkommen til at sende os en mail
på kc-hil@hillerod.dk.
På vores hjemmeside kan du læse mere om Kommunikationscentret, og se priser på vores ydelser. Vær opmærksom på, at vi også udarbejder individuelle tilbud.
Se: www.kc-hil.dk/jobcentre
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