Ofte stillede spørgsmål…
Hvad er formålet med Teknologi i Hverdagen?
Når en borger bor i lejligheden, er formålet:
- at støtte borgeren, gennem brug af hverdagsteknologi, så borgeren
kan komme tilbage og fungere, i det liv der er deres.
- at få hjælp til at (gen-)skabe et godt og sammenhængene hverdagsliv.
- at skabe god dialog om hverdagsteknologi mellem personale, borgere
og pårørende.
- at give borgere lyst til at foretage justeringer i eget hjem, der
understøtter den enkeltes ønske om, at kunne fungere så
selvstændigt som muligt i det liv, som er deres.

Hvad er hverdagsteknologi?
- Hverdagsteknologi hjælper i bund og grund os mennesker til en
lettere hverdag.
- Øger vores selvhjulpenhed, uafhængighed og livskvalitet.
- Er med til at forbedre vores arbejdsmiljø.
- Og kan være med til at give os ro i sindet, som pårørende til kroniskeller psykisk syge, familiemedlemmer med nedsatte funktionsevner,
m.m.
Der bliver hele tiden udviklet nye teknologier. Men teknologi er
allerede en stor del af vores hverdagsliv - tænk bare på dine briller, din
vaskemaskine, støvsuger eller din el-tandbørste.

Kan jeg blive bevilget, eller skal jeg selv betale?
Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af
en medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af
en ulykkesskade.
Det beror på en konkret individuel vurdering, om du er i målgruppen
for bevilling af et hjælpemiddel eller forbrugsgode. Afgørelsen træffes
på grundlag af en samlet vurdering af din situation, i forhold til de
indhentede oplysninger.
Lov om social service, §112: hjælpemidler og § 113: Forbrugsgoder

Hvem bor i lejligheden?
- I Teknologi i Hverdagen bor borgere, der i en periode har behov for
ekstra omsorg eller pleje.
- Det kan være borgere der har behov for at genvinde færdigheder og
funktionsniveau i forbindelse med kortvarig sygdom.
- Eller borgere der har behov for yderligere pleje efter et
sygehusophold, indtil borgeren igen kan klare sig i hjemmet.

Hvornår kan jeg komme på besøg?
Teknologi i Hverdagen holder åbent hus 3 uger om året. Du kan finde
åbningstider på vores hjemmeside www.teknologiihverdagen.dk.
Her kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet, så du altid er opdateret
med de seneste nyheder. Så tag en ven, familiemedlem eller kollega
med under armen og kom på besøg næste gang vi holder åbent hus.

