Låt dig inspireras – skaffa ny kunskap

Välkommen till en alldeles gratis mässa
med det bästa inom kommunikationshjälpmedel i samband med den 11:e
Västsvenska Kommunikationskarnevalen
4–5 juni 2012

Måndag 4 juni
Tisdag 5 juni

09.00–16.30
09.00–14.00

Ta med dig kolleger, student- och föreningskamrater,
anhöriga och vänner. Vimla och träffa utställare. Testa
nyheter. Gå på mini-seminarier. Besök vår karnevalsbio.
I år är utställningen på Blu Radisson Hotel. Adressen är Södra Hamngatan 59
och utställningen är placerad i hotellets entréplan. Hotellet ligger centralt placerat
vid Drottningtorget. Årets karnevalstema är ”Kom rätt – En konferens om att
skapa kommunikativa miljöer där rättigheter och möjligheter står i fokus”.
Mer om karnevalen hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

UTSTÄLLARE

Utställare
Abilia

Dalheimers hus

Abilia är leverantör av hjälpmedel inom kommunikation,
kognition, omgivningskontroll & larm för personer med
funktionsnedsättningar. Abilia bildades 2009 och är en sammanslagning av de två tidigare etablerade företagen Gewa
AB och Falk Igel AB. Vi finns i Sverige, Norge och Danmark
och med hjälp av återförsäljare finns produkterna representerade i större delen av Europa. Vår vision är att ge människor oavsett funktionsnedsättningar samma förutsättningar
att leva sitt liv fullt ut. Vi erbjuder individuella lösningar som
passar individen.

Dalheimers hus är ett rehabiliterings- och ett kunskapscenter
och en del av Social resursförvaltning, Göteborgs stad. I vårt
hus kan vi erbjuda konferenslokaler med den senaste tekniken från 10 upp till 350 personer. Restaurang Fritz ser till att
mötet också blir en matupplevelse. Huset har ett fräscht gym
och ett bibliotek. Vårt aktivitetcenter kan erbjuda över 70
aktiviteter. På vårt korttidsboende kan vi erbjuda ett tryggt
boende. Dalheimers hus – ett hus utan trösklar. Vi finns
givetvis på Facebook www.facebook.se/dalheimershus.

www.abilia.se

Autism- och Aspergerföreningens distrikt i
Göteborg
www.autism.se/goteborg, goteborg@autism.se

Bättre villkor för alla med autism, Aspergers syndrom och
andra autismliknande tillstånd. Medlemmar är personer
med funktionsnedsättning, närstående m.fl. Föreningen
sprider kunskap om funktionsnedsättningarna för att öka
förståelsen av vad de innebär. Vi arbetar aktivt som påtryckningsgrupp genom att verka för anpassad undervisning,
boende och sysselsättning. Vi anordnar föreläsningar och
andra aktiviteter.

Bam Språkteknik
www.bam-sprakteknik.se

Bam Språkteknik, leg logoped Barbro Magnusson, visar
produkter för Teckenkommunikation och TAKK: teckenkommunikation Grundordbok – med illustrationer, TAKKbildbank – teckenbilder för utskrift, Nya Habbalo-cd – teckensidor för utskrift samt Dvd:n. ”Jag vill säga något” en film
om TAKK.
Nyhet i år: Titta på Tecken – videosekvenser. Visar också
några förslag för språkträning och kommunikation.

Comai AB
www.comai.se

Comai AB utvecklar och erbjuder mobiltelefonibaserade
hjälpmedel för människor med någon form av neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). För Comai är det självklart
att kundernas behov och användarvärdighet alltid står i centrum, att tekniken bara är ett medel i strävan efter högre livskvalitet för användarna.

www.goteborg.se/dalheimershus

www.goteborg.se/dalheimershus
dalheimershus@socialresurs.goteborg.se

DART
www.dart-gbg.org, dart.su@vgregion.se

Kom och se vad som händer på DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter. I vår monter berättar vi
om hur vi jobbar, informerar om höstens kurser och visar
nyheter från flera av våra spännande projekt. Framförallt
demonstrerar vi appar och lösningar som tagits fram i EUprojektet AEGIS. Välkommen att komma och prova!

Eldorado

www.goteborg.se/eldorado
eldorado@socialresurs.goteborg.se

Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur
för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning
boende i Göteborg, deras närstående och personal. Eldorado
erbjuder kurser, handledning, aktivitet i sinnesstimulerande
miljö, musikkaféer och öppet hus. Det senaste året har Eldorado
satsat på teknisk utveckling i den interaktiva miljön. Här
finns också Eldorado Kafé och Kultur, en daglig verksamhet
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Aktivitet, musik och kommunikation finns alltid med när vi arbetar.
Eldorado tillhör Social resursförvaltning, Göteborgs stad.

Frölunda Data AB
www.frolundadata.se, info@frolundadata.se

Vi är ett hjälpmedelsföretag med inriktning på IT. Tack vare
IT-baserade hjälpmedel kan alla människor nu kompensera
sig för olika funktionsnedsättningar och få nytta av IT-tekniken både i skola, arbete och under fritiden. Rätt hjälpmedel
ökar möjligheterna för var och en att kunna utvecklas efter
sina egna behov och mål. Hos oss kanske du kan hitta ditt
hjälpmedel. Vi visar bland annat produkter för AKK, talstöd,
tangentbords- och musersättningar. Självklart presenterar vi
ett antal nyheter under karnevalen.

UTSTÄLLARE

Frölundaskolan Bräcke
(f.d. Bräcke Östergårdsskolan)

ICAP AB

Vi är en skola för elever med rörelsehinder och kommunikationssvårigheter. Vi ligger sedan höstterminen 2010 i
Frölundaskolan. Där går eleverna tillsammans med andra
grundskoleelever (F-9) i stadsdelen. Vi tycker att det är viktigt
att se varje elev samt att utgå från elevens individuella förutsättningar i skolarbetet. Skolan är en kommunal grundskola,
men många av våra elever läser enligt någon av särskolans kursplaner. Vi har även möjlighet att erbjuda elever skolgång hos
oss viss del av veckan för t.ex. extra kommunikationsträning.

ICAP är ett kunskapsföretag som sätter fokus på individen.
Vi utbildar och tar fram IT-lösningar för individer med
funktionsnedsättning inom områdena: Syn, Läs&Skriv
Kognition/Kommunikation, Rörelsehinder och Kommunikation för Döva.

Frölundaskolan Bräcke erbjuder Fritids/LSS-fritids i anslutning till skolans lokaler med stor möjlighet att skapa goda
heldagslösningar för varje individ.

FUB Göteborg
www.goteborg.fub.se

Vi ser som vår huvuduppgift att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor för personer med utvecklingstörning och deras
anhöriga. Vi arbetar med lokal intressepolitisk bevakning i
samverkan med kommunala myndigheter och landsting. Vår
ambition är också att försöka fånga upp medlemmarnas behov
av nätverk och kunskap, sociala kontakter och träffpunkter.

Hargdata AB
www.hargdata.se, info@hargdata.se

Hos Hargdata kan du titta på välkända program för kommunikation och bildstöd: Communicate: In Print, Communicate:
SymWriter och Communicate: By Choice samt det nya programmet First Keys 3 där symboler och talstöd används för att
bekanta sig med tangentbordet och öva stavning. Vi visar också
Clicker 5 med Clicker Paint, PCS-bildbasen på svenska, ViPS
för att enkelt skapa bildspel samt nya pedagogiska program för
övning och lek. Välkommen!

Hjälpmedelsinstitutet
www.hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom
området hjälpmedel och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Hjälpmedelsinstitutet ägs av staten och
Sveriges kommuner och landsting. I vår monter presenterar
vi bland annat: Alternativ telefoni - lär dig mer och prova. Att
ringa med bild eller text, alternativ telefoni, kan stödja personer
med tal- eller språksvårigheter, kom förbi oss så berättar vi
mer! Karnevalserbjudande på material.

www.goteborg.se/dalheimershus

www.icap.nu, info@icap.nu

ISAAC

www.isaac-sverige.se

ISAAC är en ideell, internationell förening med säte i Kanada.
Namnet betyder ”International Society for Augmenative
and Alternative Communication”. Genom ISAAC kan både
brukare och professionella skapa personliga och yrkesmässiga
kontakter och på så sätt utbyta kunskaper och erfarenheter.

Komikapp och gör någons morgondag
meningsfull!
www.komikapp.se

Att få tillfälle att stå i ett regn mitt i skogen utan att bli blöt,
eller att få lyssna på musik fast jag inte kan höra, de är sådant
som vi kan erbjuda på Komikapp. Komikapp är idag ett av
Sverige ledande sinnesstimuleringsföretag. Ett företag med
det lilla extra. En produkt hos oss har alltid en meningsfull
betydelse! Vi tror på liten orsak och mycket verkan. Varmt
välkomna till vår monter där ni hittar ett gottebord ur vårt
sortiment. Prova, känn och kläm.

Krumelur Väst AB
www.krumelur.eu, krumelur.pling@gmail.com

Vi vänder oss till personer på relativt tidig utvecklingsnivå
som använder eller vill prova bilder och tecken som AKK.
Men även andra som är hjälpta av bildstöd för kommunikation.
Vi gör pratkartor för kommunikation, både situations- och
temakartor och vi har även ”Bildläsböcker” där enkla texter
bildsätts för att man ska kunna se, läsa och följa med i berättelsen med hjälp av bilderna. Man pekar, tecknar och läser
tillsammans. Vi har olika tema-paket med kartor, böcker,
spel och teckenkort för att leka fram kommunikation och
ord/bild/tecken-kunskap. I samarbete med Hargdata har vi
tagit fram ett startpaket med generella kartor med övningsmaterial. Detta säljs som tillägg till InPrint. Vi använder
Widgitbilder och bildbasTecken i vårt material. Vi vill uppmuntra och stimulera samtalet och berättandet.
Jag har genom egen erfarenhet av att ha en AKK-are i familjen
sett ett stort behov av mer bildmaterial för att kommunicera
och för att stimulera oss alla till mer kommunikation! Ur
detta behov har vårt företag vuxit fram och jag hoppas att
det ska bli till glädje för fler!
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Lilla TL förlag
www.lillatlforlag.se, info@lillatlforlag.se

Lilla TL förlag arbetar för att alla ska kunna ta del av kultur.
Förlaget säljer läromedel för barn, ungdomar och unga vuxna.
I vår monter visar vi filmerna Kom igång med teckensång 1
och 2 samt presenterar de lättlästa böckerna i Vuxenserien
(nyhet!), Kompisserien och Vardagsserien – allt med Tecken
som AKK.

Mogård
www.mogard.se, info@mogard.se

Mogård vänder sig till personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer
och som har ytterligare funktionsnedsättningar. Med en helhetssyn på människan i ett livsperspektiv och med en unik
kompetens inom området samspel och kommunikation,
erbjuder Mogård ett varierat utbud av tjänster på olika
platser i landet:
•

Boende – enligt SoL och LSS samt individuellt utformat
stöd i eget boende

•

Sysselsättning – varierat utbud av daglig verksamhet,
arbete och praktik

•

Utbildning – individuellt utformad utbildning med egen
gymnasiesärskola och folkhögskola samt utbildning på
uppdrag

•

Fritid – möjligheter till en aktiv fritid utifrån individuella
behov och önskemål

Mun-H-Center
www.mun-h-center.se, mun-h-center@vgregion.se

Mun-H-center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för
ovanliga diagnoser samt ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel. Mun-H-Center finns på Odontologen i
Göteborg samt på Ågrenska Lilla Amundön.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn,
unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga
läromedel och statsbidrag. Det stöd vi erbjuder kan handla
om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet
och organisation. Den kompetens vi erbjuder kompletterar
kommunernas och skolans resurser. Besök vår monter och
titta på rapporter, material, läromedel och samtala med rådgivare om hur och när ni kan söka stöd hos SPSM.

www.goteborg.se/dalheimershus

Språkbussen

www.sprakbussen.se
annika@sprakbussen.se

Känslomatta med tecken– ett nytt sätt att prata om känslor.
Med känslomattan får barnen fysiskt visa hur de känner sig.
Teckenförklaringar till känslor underlättar kommunikationen
med barn som tecknar. Frågeställningar för att arbeta kring
känslor. Teckenplanscher – hjälper till att skapa en tecknande
miljö. Tecken blir lättillgängliga och finns där du behöver dem.

Riksgymnasiesärskolan för döva och
hörselskadade
tullangsskolan@orebro.se

På Tullängsskolan i Örebro finns Riksgymnasiesärskolan för
döva och hörselskadade (RG-sär D/H). Vi är en gymnasiesärskola för ungdomar från hela Sverige, som är döva eller
har hörselskada och som har en utvecklingsstörning. För
elever som inte bor i Örebro kommun erbjuder vi elevhemsboende under skoltiden. Vi erbjuder en individanpassad
utbildning i teckenspråkig miljö, med en helhetssyn på lärande och utveckling där stor vikt läggs på att vidareutveckla
elevens kommunikativa och sociala förmågor.

Therapy Box Ltd
www.therapy-box.co.uk

Therapy Box Ltd is a leading provider of AAC aids on iPad,
iPhone and iPad Touch. The Therapy Box Ltd was the
winner Bett Awards 2011.

Tretac Interface
www.tretac.com, info@tretac.com, +46 (454) 546 00

Tretac Interface har som mål att öka tillgängligheten till din
dator, både med anpassade styrsätt och kommunikationslösningar. På Kommunikationskarnevalen presenterar vi bland
annat ansiktsstyrningen FaceMouse, ett nytt sätt att styra
datorn genom att använda huvudets och ansiktets rörelser
samt SymPrint, det enkla bildbasprogrammet.
Tretac interface AB är företaget som erbjuder alternativa,
tillgängliga datorverktyg. Vår målsättning är att erbjuda
produkter som gör vardagen lite enklare för personer med
funktionshinder. Välkommen till vår monter!

Miniseminarier
Det kostar inget att delta i dessa.
Seminarier hålls i en lokal på entréplanet.
Följ skyltarna!
Måndag 4 juni
10.00 FaceMouse och Tactix
– två nya sätt att styra din dator!
FaceMouse är ett kraftfullt styrsätt med stora inställningsmöjligheter, både för den med mycket liten rörlighet såväl
som den med stora, okontrollerade rörelser. Med FaceMouse
styr du datorn med huvudets och ansiktets rörelser. Programvaran och en vanlig webkamera är allt som behövs!
Tactix Touchpad är en liten, lätt och smidig USB-pekplatta
som används istället för mus. Den kan användas med mycket
liten kraft och med valfri del av kroppen. Det enda som krävs
är ett lätt tryck och minimala rörelser. De tre inställningarna
Joystick, Kontaktläge och Spegla Skärmen gör att man har en
stor möjlighet till individanpassning.
Seminariet presenteras av Tretac Interface.

13.00 iPad apps for communication
(Presentation in English)
An overview of two applications for the Ipad designed for
people with communication disabilities. Predictable Svensk
has been designed to cater to the needs of Swedish language
speakers who benefit from voice output, using a sophisticated
word prediction engine, 1 or 2 switch scanning and a phrase
bank designed to promote efficiency in communication and
reduce the number of switch taps or keystrokes per message.
Scene&Heard is a visual scene display application which can
be easily used in the Swedish language. By simply taking a
photo on your iPhone or Ipad, you can then make it interactive using hotspots and actions. Scene&Heard is a flexible
and fun application used for a wide range of purposes
including social stories, daily schedules, narrative support
and learning tools.

www.goteborg.se/dalheimershus

Appar för kommunikation
Introduktion till två nya appar för iPad, utvecklade för
personer i behov av alternativ kommunikation. Predictable
Svensk ger kommunikativt stöd i form av tal, ordprediktion
och färdiga fraser. Den kan styras med 1 eller 2 kontakter.
Scene&Heard bygger på egna bilder tagna i iPhone eller
iPad. Bilderna görs interaktiva med ”hotspots” så att klickbara fält initierar olika händelser. Lämplig i sociala situationer,
för daglig planering och inlärning samt för att ha roligt! Vi
visar också tillbehör till iPad, bl.a. för kontaktstyrning.
Seminariet presenteras av Rebecca Bright/Therapy Box Ltd.

14.00 Lek och samtal i grupp med
ögonstyrningsdatorer
Frölundaskolan Bräcke berättar om en grupp elever som alla
styr sina datorer med ögonen. Under våren har vi skapat en
lek- och samtalsgrupp där eleverna använder sina datorer för
att kommunicera. Vi visar exempel på vad och hur vi gjort.

16.00 Nyheter inom kommunikationsområdet
IntegraMouse är ett alternativ till mus för personer med
nedsatt rörelseförmåga. David Hofer presenterar den nya
Plus-modellen på engelska.
WizKeys Plus – ett smart skärmtangentbord med prediktion.
WizKeys är en programvara för Windows som exempelvis
kan styras med joystick, trackball, IntegraMouse, ögonstyrning eller pekskärm. Lämpligt även i klassrum för interaktiva
tavlor.
Timstock och TimeTimer – visuella tidshjälpmedel som
kan hjälpa personer att få bättre tidsbegrepp.
Seminariet presenteras av Ewa Bergek och Lennart Ulin/
Frölunda Data AB samt David Hofer/ LifeTool.

