Living Lab
Inspiration og vejledning
til fremtiden

Hjælp til selvhjælp gennem Velfærdsteknologi
og hjælpemidler
Inspiration i Living Lab
Living Lab giver inspiration, ideer og vejledning til hvordan du kan indrette
din bolig og hvilke hjælpemidler eller teknologier, der kan hjælp dig med at
klare hverdagens opgaver selv.

Velfærdsteknologi i Living Lab
I Sønderborg Kommune tror vi på, at det giver livskvalitet at være
uafhængig af hjælp fra andre, og at kunne klare sig selv i hverdagen.
I Living Lab har vi fokus på teknologier og hjælpemidler, der understøtter
en aktiv og selvhjulpen hverdag og dermed styrke dine muligheder for en
meningsfuld hverdag, hvor du selv bestemmer, hvad der skal gøres hvornår.
Living Lab, betyder ”hverdagslivs laboratorium”. Det er bygget op som et
hjem med stue, soveværelse, køkken og badeværelse. Vi har flere forskellige
velfærdsteknologiske hjælpemidler: loftlifte, vaske/tørre toilet, elektroniske
senge, spiserobot, samt mange forskellige teknologier og hjælpemidler, der
kan understøtte en selvhjulpen hverdagen.

Inspiration til velfærdsteknologi og hjælpemidler i hverdagen

Du er velkommen til at besøge Living Lab i åbningstiden, hvor du kan se,
prøve og høre om velfærdsteknologi og hjælpemidler.
Grupperundvisning kan også finde sted, men disse ligger udenfor
åbningstiden og forudgående aftale er derfor nødvendig.

Vores adresse
Mommarkvej 5A
Vollerup
6400 Sønderborg

Lovgivning
Nogle af produkterne defineres som hjælpemidler og kan søges efter
hjælpemiddellovgivningen. Andet er noget man selv kan købe.
Ønsker du at vide mere omkring bevilling og lån af hjælpemidler, kan du
henvende dig til hjælpemiddelafdelingen på tlf. 88 72 45 24 i telefontiden
dagligt kl. 8-9 og 13-14.

Åbningstider
Du er velkommen i vores åbningstid
Tirsdage fra 10.00-15.00
Torsdage fra 13.00-15.30

Kontaktoplysninger til Living Lab
Koordinator: Ellen Langager Kristensen
telefon: 27 90 69 29
mail: LivingLab@sonderborg.dk
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