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 skolornas
resurser. Besök vår monter och titta på rapporter, material, läromedel och samtala med
rådgivare om hur och när ni kan söka stöd från SPSM.

tretac interface
www.tretac.com • veronica@tretac.com
tretac är ett nystartat systerföretag till Svensk TalTeknologi. Medan Svensk TalTeknologi
framförallt tillhandahåller läs- och skrivhjälpmedel, har tretac som mål att öka tillgängligheten till din dator, både med anpassade styrsätt och kommunikationslösningar. tretac
interface öppnar nya världar. Våra verktyg gör det möjligt för alla att kommunicera och
få större tillgänglighet till vår omvärld.Välkommen till vår monter!

Tobii Technology – ett av Sveriges snabbast växande företag

Välkommen till
…en alldeles gratis mässa med…

det bästa inom kommunikationshjälpmedel
... i samband med 10:e Västsvenska

Kommunikationskarnevalen

www.tobii.com • thomas.norden@tobii.com
Tobii Technology är ett innovativt svenskt företag specialiserat på ögonstyrning för alternativa
och kompletterande kommunikationslösningar, AKK, för personer med nedsatt kommunikations- och rörelseförmåga. Våra brukargrupper är bl.a. personer med Cerebral Pares, ALS,
Muskeldystrofi, Stroke, Rett-syndrom och Autism. Tobii utvecklar ständigt nya kommunikationshjälpmedel. Vi tar fram både statisk och dynamisk hårdvara såväl som mjukvara som
går att styra med alla typer av styrsätt även med mer avancerad ögonstyrning. Företagets
”flaggskeppsprodukter” är Tobiis C-serie som består av ögonstyrda AKK apparater (datorer)
samt programvaran Tobii Communicator. Första klassens kundsupport och hög standard på
användarutbildning gör Tobii till en uppskattad och förtroendeingivande samarbetspartner.

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt (Bräcke Diakoni)
www.dubbeltutsatt.se
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt lyfter frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att utveckla kunskap om och verka för att våldsutsatta kvinnor får det stöd
som de behöver och har rätt till. Vi vänder oss till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälsooch sjukvård, kvinno- och brottsofferjourer, intresseorganisationer m fl. Utvecklings-centrum
finansieras genom medel från Allmänna Arvsfonden och Bräcke Diakoni. I ett av våra delprojekt har vi tillsammans med SPSM tagit fram nya bilder för ord för våld.

Ågrenska
www.agrenska.se • agrenska@agrenska.se
Ågrenska är ett unikt nationellt kompetenscentrum och bedriver verksamhet utifrån ett
helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, sällsynta
diagnoser, deras familjer och professionella som möter barn och familjer. Ågrenska ligger
naturskönt på Lilla Amundön, cirka en mil söder om Göteborg.

Kostnadsfria seminarier onsdag 25 maj • Lokal: Kungen, plan 2
10.00 • Symbolstöd med programmen In Print och SymWriter. Vilket program ska jag välja?
En kort genomgång som visar möjligheterna i det båda programmen och hur de kan användas för att stödja kommunikation, läsande och skrivande, struktur i vardagen och inlärning.
Kerstin Kanebrant/Hargdata

Låt er inspireras
– Skaffa ny kunskap!
Ta med dig kolleger, student- och
föreningskamrater, anhöriga och
vänner! Vimla och träffa utställare.
Testa nyheter. Besök vår karnevalsbio!
Få råd och tips!

11.00 • Att leva livet fullt ut – Rolltalk en helhetslösning för kommunikation
Med hjälp av Rolltalk med Programsnickaren kan du kommuniciera, styra datorn, surfa, SMS'a,
maila, styra TV'n mm utifrån dina egna förutsättningar. Kom och se olika lösningar och brukarexempel på hur Rolltalk med Programsnickaren kan användas.
Hanna Gullberg/Abilia
13.00 • Proxtalker är ett nytt hjälpmedel som bygger på PECS-systemet
Det är en enkel och flexibel talapparat som ger stora möjligheter att stimulera talutveckling och
kommunikation. Vi presenterar också den nya versionen av Symbol for Windows, ver 4 eller
Goldversion som den kallas. Här finns utökade möjligheter att skapa kartor med fri objektorienterad design, en ny databas som följer med gratis, ny epostfunktion för symboler mm.
Välkommen att ta del av dessa och eventuella andra nyheter!
Ewa Bergek och Lennart Ulin/Frölunda Data AB
14.00 • Skriva med symboler
är ett arbetsmaterial med avskrivningsövningar till programmen Communicate: In Print och
SymWriter. Materialet består av ett paket med 5 häften som är kopieringsunderlag med
ökad svårighetsgrad. Syftet med materialet är begreppsinlärning, lästräning, träna stavning och tangentbordsträning. På seminariet berättar vi om våra erfarenheter av att arbeta
med materialet inom t.ex. dator- och svenskundervisningen. Välkomna!
Liz Åkesson /Pedagogiska Idéer Syd
15.00 • Hjälpmedelsinstitutet driver alternativ telefoni
Med bildtelefon kan du använda bilder, saker, text och tecken när du ringer. Logoped
Håkan Larsson visar bland annat hur du kan använda bildtelefonprogrammet Skype för att
få igång samtalet! Lär dig mer och våga prova!

25 – 26 maj • 2011
Onsdag 25 maj 9.00 –17.00
Torsdag 26 maj 9.00 –14.00

Dalheimers hus • Slottsskogsgatan 12
Utställningen hittar du i biblioteket på entréplan!

Utställare
Abilia
www.abilia.se
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.

Autism – och Aspergerföreningen distrikt i Göteborg

Årets karnevalstema är ”AKK i ett livsperspektiv”
Mer om karnevalen hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus
Hargdata
www.hargdata • info@hargdata.se
Hos Hargdata kan du titta på välkända program för kommunikation och bildstöd:
Communicate: In Print, Communicate: SymWriter och Communicate: By Choice. Vi visar också
Clicker Paint - tilläggsprogram till Clicker 5, PCS bildbasen på svenska, programmet ViPS där
man enkelt kan skapa bildspel samt nya pedagogiska program för övning och lek. Välkommen!

Hjälpmedelsinstitutet

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. Föreningen arbetar aktivt som påtryckningsgrupp genom att verka för anpassad undervisning,
boende och sysselsättning. Föreningen anordnar föreläsningar och andra aktiviteter.

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 våga prova! Att ringa med bild eller text, alternativ telefoni, kan
stödja personer med tal- eller språksvårigheter, kom förbi oss så berättar vi mer! Karnevalerbjudande på material.

Bam Språkteknik

ISAAC

www.bam-sprakteknik.se
Bam Språkteknik, leg.logoped Barbro Magnusson, visar produkter för Teckenkommunikation och TAKK: Teckenkommunikation Grundordbok – med illustrationer, TAKK-bildbank –
teckenbilder för utskrift, Nya Habbalo-cd – teckensidor för utskrift samt DVD:n ”Jag vill säga
något” – en film om TAKK. Visar också några förslag för språkträning och kommunikation.
Välkommen!

Cortex Kunskap & Kompetens
www.cortexutbildning.se
Vi arbetar med annorlunda kognition och kommunikation, företrädesvis inom området
neuropsykiatri. Vi har spetskompetens inom områdena: autismspekttrumtillstånd, perception, kommunikation. Vi erbjuder: konferenser, seminarier, handledning, konsultation,
kartläggning och observation.

Dalheimers hus
www.goteborg.se/dalheimershus • dalheimershus@socialresurs.goteborg.se
Dalheimers hus är ett rehabiliterings – och kunskapscenter och en del av Social resursförvaltning, Göteborgs Stad. I vårt nyrenoverade hus kan vi erbjuda konferenslokaler
med den senaste tekniken från 10 upp till 400 personer. Restaurang Fritz ser till att mötet
också blir en matupplevelse. Huset har ett nytt gym och bibliotek. Vårt aktivitetscenter
kan erbjuda över 70 aktiviteter. På vårt korttidsboende kan vi erbjuda ett tryggt boende.
Dalheimers hus – ett hus utan trösklar!

DART
www.dart-gbg.org
Kom och se vad som händer på DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter. I vår monter berättar vi om hur vi jobbar och visar nyheter från flera av våra
spännande projekt, bl a Pragma, AKKTIV föräldrautbildninhg, Messa med symboler och
AEGIS-projektet. Du hittar också information om höstens kurser.

Eldorado
www.goteborg.se/eldorado
Eldorado är en del av Social resursförvaltning, Göteborgs stad. Vi är ett aktivitets-, kunskapsoch kulturcenter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar på tidig nivå, ett
komplement till övrig verksamhet som för dessa personer i Göteborg. Hos oss finns också
Servicegruppen, en daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Aktivitet, musik och kommunikation finns alltid med när vi arbetar.

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 Frölunda Data 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.

FUB Göteborg
www.goteborg.fub.se
Vi ser som vår huvuduppgift att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor för personer med
utvecklingsstörning 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.

GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living
www.gil.se • kontor@gil.se
GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL är en ekonomisk förening
med ideella värden som samordnar personlig assistans sedan 1989. GIL har inget vinstintresse. GIL engagerar sig socialpolitiskt för att bearbeta synen på människan i strävan mot
ett samhälle som är lika för alla, oavsett funktionshinder.

www.isaac-sverige.se
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-rehatek
www.komikapp.se • eva.andersson@komikapp.se
Besök oss på Kommunikationskarnevalen och lär dig mer om Paletto. Våra senaste kontaktstyrda leksaker finns också på plats.

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 – unga vuxna. I vår monter visar vi filmerna Kom igång med teckensång
1 och 2 samt presenterar de lättlästa böckerna i Kompisserien och Vardagsserien – allt
med Tecken som AKK. Välkommen!

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

Pedagogiska Idéer Syd
www.pedagogiskaideer.se
Pedagogiska Idéer producerar och säljer läromedel som främst riktar sig till elever med
utvecklingsstörning på särskolans högstadium, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen
för utvecklingsstörda - särvux. Men de kan med fördel även användas inom andra verksamheter. Läromedlen har arbetsuppgifter för både de elever som läser och för de som behöver bildstöd.Vi har även ett material inom motorik och rörelse som också kan användas
inom många olika verksamheter. Välkommen!

RehabCenter AB
www.rehabcenter.se
RehabCenter AB visar hjälpmedel för kommunikation, kognition och anpassning av datorer.
Några exempel på visade hjälpmedel är:Tellus 4 – en ny och kraftfull pekskärmsdator
för snabb och effektiv kommunikation i de flesta situationer. Tellus Mobi 2 – en ny mellanstor pekskärmsdator för den som en mindre, lättare och ej så skrymmande utrustning.
Tellus Smart 2 – en liten och smidig handdator med tydligt och kraftfullt ljud. Zingui – en
dynamisk samtalsapparat med alla möjligheter till snabb och tydlig kommunikation. Bättre
än en samtalsapparat men tillförlitligare, lättare, enklare och mer lättanvänd än en dator.
Program för kommunikation med symboler, t.ex. Boardmaker, Mind Express för pc och
Mind Express Smart. MindExpress 4 för pc. Nu helt ny version med många förbättringar
och nya funktioner. GoTalk och QuickTalker – nya samtalsapparater med inspelat ljud.
SmallTalk – ett hjälpmedel för bättre talflyt vid t.ex stamning och Parkinsons sjukdom.

Utställningen hittar du i biblioteket på entréplanet
Karnevalsbion hittar du i Karl Johan på plan 2
Miniseminarier hittar du i Kungen på plan 2

