KommunikationsCenter Thisted tilbyder k ompenserende specialundervisning, rådgivning og vejledning for voksne efter gældende lovgivning, til
voksne med:







INFORMATION
Undervisning, rådgivning og vejledning
Morsø og Thisted Kommune

Talevanskeligheder
Hørevanskeligheder
Erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
Psykiatriske diagnoser
Generelle indlæringsvanskeligheder
Demens i det tidligste stadie
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KommunikationsCenter Thisted tilbyder
undervisning og rådgivning/vejledning i henhold til "Lov om Specialundervisning for Voksne"
Tilbuddene omfatter undervisning samt rådgivning/vejledning til voksne med

• talevanskeligheder
• hørevanskeligheder
• erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser
• psykiatriske diagnoser
• generelle indlæringsvanskeligheder
• demens i det tidligste stadie
Borgere i Morsø og Thisted Kommuner har fri henvendelsesret. Borgere i
andre kommuner kan henvende sig efter aftale med hjemkommunen.
Formålet
med undervisningen er at kompensere for funktionsnedsættelser, der følger
af et handicap.
Forsamtale og udredning
Efter henvendelse om et undervisningstilbud bliver deltageren indkaldt til en
forsamtale/udredning, hvor funktionsnedsættelsen udredes. På baggrund af
forsamtalen/udredningen foretages en indstilling med beskrivelse af undervisningsmål, indhold og tidsperspektiv.

Om undervisningen
På grundlag af indstillingen visiteres sagen.
Ved godkendelse tilbydes deltageren undervisning for en afgrænset periode.
Ved periodens udløb evalueres sagen, og der kan evt. indstilles til et nyt undervisningsforløb, så længe undervisningen har en kompenserende effekt.
Undervisningen er gratis
Alle undervisningsmidler betales af KommunikationsCenter Thisted.
Der undervises i Thisted og Nykøbing Mors.
Om befordring til undervisning
Udgangspunktet er, at deltageren (evt. med ledsagelse) selv klarer befordringen til og fra undervisningen.
I tilfælde, hvor deltageren ikke selv kan befordre sig, forventes det, at en
pårørende befordrer deltageren til/fra undervisningen, hvis det er muligt.
Hvis deltageren har mere en 11 km til undervisningsstedet, kan rejseudgiften
godtgøres med et beløb svarende til udgiften ved benyttelse af billigste
offentlige befordringsmiddel, uanset benyttet befordringsmiddel.
I ganske særlige tilfælde kan deltageren være berettiget til at modtage
befordringsgodtgørelse.
Hvis deltageren ikke selv kan befordre sig, kan der i ganske særlige tilfælde
bevilges befordring med taxa. Dette sker på grundlag af en ansøgning og
efter særlige regler. Reglerne kan ses på hjemmesiden, og de kan fås ved
henvendelse til kontoret.

