TEKNOLOGI OG
HJÆLPEMIDLER
TIL HVERDAGEN
Prøverummet – Hverdagsteknologi &
Hjælpemidler har i oktober en pop up-udstilling
i Borgen. Med udstillingen sætter vi fokus på,
hvordan velfærdsteknologi og hjælpemidler kan
være med til at gøre hverdagen lettere, mere
tryg og give mulighed for at klare flere ting selv,
uden hjælp fra andre. Der er nyt at se på hele
måneden. Vi udskifter nogle af tingene hver uge
og sætter spot på forskellige emner. Der vil også
være små oplæg fra fagpersoner.
Åbningstid
Hverdage: kl. 10 - 18 // Weekend: kl. 10 - 14

Program
Fredag den 1. oktober kl. 15
Åbning af udstillingen ved Social- og Seniorudvalgets formand Preben Storm. Der åbnes med taler og en lille forfriskning.
Hele oktober
Teknologi og hjælpemidler til hverdagen
Generel udstilling: Se og prøv ting, der kan gøre hverdagen lettere, fx ting til køkkenarbejdet, personlig pleje og praktiske gøremål.

Tema for uge 40: Mennesker med demens, velfærdsteknologi og hjælpemidler
Kom, se og prøv:
•
Wellness Nordic Gyngestolen
•
Tyngdeprodukter fra firmaet Protac
•
Virtuel Reality
•
Døgnrytme-belysning
•
Qweik.up-projektor til beroligende stimuli
•
Elektroniske kalendere
•
Sociale robotter
•
Teknologier til hukommelse

Mandag den 4. oktober kl. 14 - 16
Oplæg om Wellness Nordic-gyngestolen. Gyngestolen omslutter kroppen med et tyngdetæppe, gynger og dæmper med musik. Kom og
hør om erfaringer med stolen i plejesektoren.
Tirsdag den 5. oktober kl. 11 og kl. 15
Ergoterapeut fra Protac fortæller om effekten ved tyngdeprodukter som fx kugledyner.
Onsdag den 6. oktober kl. 10 - 12
Sønderborg Kommunes musikterapeut fortæller om sit arbejde med musikken og dens effekt på mennesker med demens.
Torsdag den 7. oktober kl. 10 - 15
Mød en af kommunens demenskoordinatorer, og hør om kommunens tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.
Torsdag den 7. oktober kl. 11 og kl. 14
Kom og hør om en ny type standerlampe med døgnrytmelys og dagslys. Forhandleren af lampen fortæller om vigtigheden af dags- og
døgnrytme lys hos især ældre og mennesker med demens.

Fredag den 8. oktober kl. 11 - 13
Mød udvikleren af Memory Cube. Memory Cube er et nyt teknologisk produkt, der med billeder kan fortælle livshistorie, musik og film.
Søndag den 10. oktober kl. 12
Forhandleren af Qweik.up projektor kommer og fortæller om produktet og deres erfaring med det i plejen.

Tema for uge 41: Aktiv hverdag med velfærdsteknologi og hjælpemidler

I denne uge er det muligt at se og prøve:
•
Rotoflex free-seng som kan hjælpe op at sidde på sengekant
•
Kuffertscooter
•
Sammenklappelig el-kørestol
•
Projektor med bevægelsessensor til gulv
•
På cykeltur via skærm og en motionscykel
•
Rollator og kørestol i ét og samme produkt
•
Virtuel Reality i forhold til fx social træning, bus- og indkøbstræning m.m.

Mandag den 11. oktober kl. 10 - 12
Mød en sagsbehandler for el-køretøj og trehjulede cykler. Hør om sagsbehandling, få råd og vejledning og se produkterne.
Onsdag den 13. oktober kl. 10 - 11
Demonstration ved leverandøren af Raizer. Raizer hjælper en liggende person op til næsten stående stilling på få minutter. Hjælpemidlet
kan betjenes af én hjælper.

Tema for uge 42: Teknologi og hjælpemidler til hukommelse og overblik i hverdagen
Mulighed for at se og prøve:
•
Forskellige apps til hukommelse og overblik
•
Medicinæsker med alarm
•
Elektroniske kalendere
•
Pictogrammer og tavler til at hjælpe på hukommelse og overblik
•
Virtuel Reality til træning af hukommelse m.m.

Tirsdag den 19. oktober kl. 10 - 15
Mød en af kommunens medarbejdere fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).
Her er det muligt at få rådgivning om og vejledning i enkle apps.
Torsdag den 21. oktober kl. 13 - 17
Mød en af kommunens medarbejdere fra CHK. Mulighed for rådgivning om og vejledning i enkle apps.

Tema for uge 43: Kommunikation og teknologi

I denne uge kan du opleve og prøve:
•
En lille robot, der kan holde kontakten med fx klassen, hvis det ikke er muligt at være der selv
•
Forskellige kommunikationsskærme med bl.a. billeder og video
•
Doro-telefoner
•
Høreforstærkende teknologier
•
Forskellige apps til kommunikation
•
Kom og se kommunens ”støtte på distancen”
•
Hør om det digitale fællesskab Boblberg m.m.
Mandag den 25. oktober kl. 10 - 15
Mød en af kommunens medarbejdere fra CHK. Mulighed for rådgivning om og vejledning i programmer og hjælpemidler til kommunikation.
Tirsdag den 26. oktober kl. 12 og 15
Hør om Boblberg - et digitalt fællesskab, hvor du og andre kan skabe nye fællesskaber baseret på jeres fælles interesser.
Onsdag den 27. oktober kl. 11 - 13
Mød udvikleren af Memory Cube. Memory Cube er et nyt teknologisk produkt, der med billeder kan fortælle livshistorie, musik og film.
Torsdag den 28. oktober kl. 13 - 17
Mød en af kommunens medarbejdere fra CHK og få rådgivning om og vejledning i programmer og hjælpemidler til kommunikation.

