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CFD’s kursuskatalog
Kursuskataloget indeholder en beskrivelse af de kurser, som døvblindekonsulenterne
udbyder i 2018. Døvblindekonsulenterne planlægger og varetager undervisningen på
alle kurser. På kurset for kontaktpersoner vil der dog også blive inddraget eksterne
undervisere.

Målgrupper
Kurserne henvender sig til følgende målgrupper:

Forebyggende medarbejdere
Visitatorer i hjemmeplejen
Personale på plejehjem
Sagsbehandlere m.m.
Personer med erhvervet døvblindhed
Pårørende og netværk
Kontaktpersoner jf. Servicelovens § 98

Tilmelding:
Vi henviser til tilmeldingsblanket side 14 eller send en mail til aarhus@cfd.dk.
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Døvblindekonsulentordningen
Mennesker med døvblindhed er ramt på menneskets to vigtigste fjernsanser: syn og
hørelse, idet der i forbindelse med døvblindhed altid vil være tale om enten tab af eller
alvorlig reduktion af begge disse sanser. Døvblindhed har konsekvenser for hele personens livssituation og skaber især vanskeligheder i forhold til kommunikation, orientering i omgivelserne og adgang til information.
Døvblindekonsulentordningen har eksisteret som en landsdækkende ordning under
CFD siden 1991. Der er i dag 16 døvblindekonsulenter ansat ved de fire regionale
kontorer i Aarhus, Fredericia, Odense og København.
Døvblindekonsulenternes specialrådgivning til døvblindblevne borgere omfatter blandt
andet følgende:


Individuel rådgivning om konsekvenser og kompensationsmuligheder



Rådgivning om særlige tekniske hjælpemidler



Rådgivning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder



Orientering om aktivitetstilbud



Hjælp til ansøgning om kontaktpersonordning, jf. Serviceloven § 98



Hjælp til etablering af netværk med ligestillede



Rådgivning og kursus for pårørende

For yderligere information henvises til CFD’s hjemmeside www.cfd.dk.
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ÆLDRE MED EN ALVORLIG SYNS- OG HØRENEDSÆTTELSE
Målgruppe

Forebyggende medarbejdere, visitatorer og andre kommunale
medarbejdere med tilsvarende funktioner
Du får viden om:

Aldersbetingede syns- og høreproblemer

Konsekvenserne af det dobbelte sansetab

Hjælpemidler til personer med syns- og høreproblemer

Døvblindekonsulentordningen

Kontaktpersonordningen jf. Serviceloven § 98

Indhold

Gruppen af ældre med alvorlige syns- og høreproblemer bliver desværre ofte overset, idet det er en almindelig antagelse, at syns- og høretab er en naturlig del af alderdommen.
Der er her tale om mennesker, som normalt har levet deres liv som både seende og hørende, og først har oplevet syns- og høreproblemer i
en sen alder. Ændringer af syn og hørelse betyder uundgåeligt ændringer i hele personens livssituation. Selv syns- og hørenedsættelser,
som betragtet hver for sig forekommer moderate, kan, når de optræder
sammen, være meget begrænsende for den ældres muligheder for at
være aktiv og deltage i samfundslivet.
Risikoen for social isolation er stor, og det er derfor vigtigt, at de professionelle, som kommer i kontakt med denne gruppe af ældre, er opmærksomme på syns- og høreproblemer og har viden om diverse
kompenserende foranstaltninger.

Undervisere Døvblindekonsulenterne ved CFD.
OBS

Døvblindekonsulenterne tilbyder desuden at komme ud i kommunen og
holde oplæg. Længde og indhold af oplægget kan tilpasses jeres ønsker og den tidsramme, som I har til rådighed.

Dato / sted

Onsdag den 6. november i Aarhus fra kl. 9.00 – 12.00.
Torsdag den 7. november i Aalborg fra kl. 9.00 – 12.00.

Pris

Hvis kommunen har indgået driftsaftale med CFD, er kurset gratis. Hvis
ikke der er indgået aftale, er prisen kr. 1.000 pr. person.

Tilmelding

En måned før kursusdag
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ÆLDRE PÅ PLEJEHJEM MED ALVORLIG SYNS- OG HØRENEDSÆTTELSE
Målgruppe

Personale på plejehjem
Du får viden om:

Tegn på aldersbetinget syns- og høreproblemer

Konsekvenserne af det dobbelte sansetab

Hjælpemidler til mennesker med syns- og høreproblemer

Døvblindekonsulentordningen

Kontaktpersonordningen jf. Serviceloven § 98

Kontaktpersonens rolle/opgave

Indhold

Ændringer af syn og hørelse betyder store ændringer i hele personens
livssituation. Selv syns- og hørenedsættelser, som hver for sig er moderate, kan, når de optræder sammen, være meget begrænsende for
den ældres muligheder for at være aktiv og deltage i samfundslivet og
livet på plejehjemmet. Ældre med alvorlige syns- og høreproblemer bliver desværre ofte overset, da mange tror, at syns- og høretab er en
naturlig del af alderdommen.
Der er i denne gruppe af ældre tale om mennesker, som normalt har
levet deres liv som både seende og hørende og først har oplevet synsog høreproblemer i en sen alder. Risikoen for social isolation er stor,
og det er derfor vigtigt, at de professionelle, som kommer i kontakt med
denne gruppe af ældre, er opmærksomme på syns- og høreproblemer
og har viden om diverse kompenserende foranstaltninger.

Undervisere Døvblindekonsulenterne ved CFD
OBS

Døvblindekonsulenterne ved CFD kommer ud på det enkelte plejehjem
og holder oplæg for en personalegruppe. Længde og indhold af oplægget kan tilpasses personalegruppens ønsker og den tidsramme,
som personalegruppen har til rådighed.

Pris:

Hvis kommunen har indgået driftsaftale med CFD, er kurset gratis.

Kontakt døvblindekonsulenterne på CFD for nærmere aftale om et oplæg.
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DØVBLINDHED OG KOMPENSERENDE FORANSTALTNINGER
Målgruppe

Socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne
Du får viden om:

Døvblindhed og konsekvenser

Årsager til døvblindhed

Kontaktpersonsordningen jf. Servicelovens § 98

Døvblindekonsulentordningen

Finansiering, herunder VISO

Indhold

Mennesker med erhvervet døvblindhed er en meget heterogen gruppe, bestående af både tegnsprogsbrugere og talebrugere, såvel yngre
som ældre. Fælles for målgruppen er, at der uundgåeligt sker forandringer i deres livssituation, når syn og hørenedsættelsen progredierer.
Der opstår store kommunikationsvanskeligheder, og personen oplever
hermed problemer i samspillet med andre mennesker. Massive problemer med at færdes er også centrale, ligesom adgangen til information bliver begrænset. Samlet betyder det, at døvblindes muligheder
for at være aktive og deltage i samfundslivet indskrænkes og risikoen
for social isolation er stor.
Døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse, som kræver en
specialiseret indsats for at give personer med døvblindhed de rigtige
tilbud om kompensation.

Undervisere

Døvblindekonsulenterne ved CFD.

OBS

Døvblindekonsulenterne tilbyder desuden at komme ud i kommunen
og holde oplæg. Længde og indhold af oplægget kan tilpasses jeres
ønsker og den tidsramme, som I har til rådighed.

Dato / sted

Onsdag den 27. marts i Aarhus fra kl. 9.00 – 12.00.
Torsdag den 28. marts i Aalborg fra kl. 9.00 – 12.00.

Pris

Hvis kommunen har indgået driftsaftale med CFD, er kurset gratis.
Hvis ikke der er indgået aftale, er prisen kr. 1.000 pr. person.

Tilmelding

Senest en måned før kursusdag.
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TIL DIG SOM HAR KONTAKTPERSON
Målgruppe

Brugere af kontaktpersonordningen
Du får mulighed for:
 At få viden om kontaktpersonordningen
 At erfaringsudveksle med andre personer, som har kontaktperson
 At drøfte det gode samarbejde mellem bruger og kontaktperson

Indhold

Når du får bevilget en kontaktpersonordning, opstår der uvilkårligt
mange spørgsmål. Du har som bruger naturligvis en række forventninger og krav til ordningen / kontaktpersonen. Samtidig vil der også
blive stillet krav til dig, eftersom det er dig, der skal administrere timerne. Dette kan virke meget uvant.
Selv som mere erfaren bruger af kontaktpersonsordningen, vil der
kunne opstå spørgsmål og problemer, som følge af at du har et andet menneske tæt på dig flere timer om ugen.
Du kan således have et behov for at udveksle erfaringer med andre,
der også har en kontaktpersonordning.

Undervisere

Døvblindekonsulenterne ved CFD

Tegnsprogsbrugere

Onsdag den 30. oktober i Aarhus fra kl. 9.30 – 12.30

Talebrugere

Torsdag den 17. oktober i Aarhus fra kl. 9.30 – 12.30
Torsdag den 24. oktober i Aalborg fra kl. 9.30 – 12.30

Pris

Gratis

Tilmelding

Senest en måned før kursusdag
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AT VÆRE PÅRØRENDE OG NETVÆRK
Målgruppe

Pårørende og netværk
Du får mulighed for:
 At erfaringsudveksle med andre pårørende
 At få viden om konsekvenser af en kombineret syns- og
hørenedsættelse
 At få indblik i hjælpeforanstaltninger
 At høre om kontaktpersonordningen

Indhold

At leve med en kombineret syns- og hørenedsættelse indebærer store omstillinger både for personen selv og for de pårørende og netværket. Personen oplever vanskeligheder i forhold til at kommunikere, til at modtage information og til at kunne færdes.
Kontakten til familie, ægtefælle, børn og venner vil blive påvirket. Det
kræver en særlig hensyntagen fra omgivelserne. Derfor er det ikke
kun personen med syns- og hørenedsættelse, der møder udfordringer, men i høj grad også de pårørende og netværket, som skal forholde sig til en række nye og ukendte ting.

Undervisere

Døvblindekonsulenterne ved CFD

Dato / Sted

Lørdag den 11. maj fra kl. 11.00 – 15.00
Vær opmærksom på, at kurset tilpasses individuelle behov og
løbende tilbydes gennem året både til den enkelte familie til flere
familier/pårørende sammen.
Kurset udbydes i samarbejde med Aarhus, Fredericia og Odense og
placeringen søges tilpasset deltagersammensætningen.

Pris

Gratis

Tilmelding

Senest en måned før kursusdag
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FOKUS PÅ PARFORHOLDET
Målgruppe

For par

Indhold

På kurset ”God kommunikation i parforholdet og familien” sætter vi
fokus på at fremme god kommunikation, hvor den ene lever med
døvblindhed. Parforholdet skal - ligesom alt andet - plejes og passes, for at vi trives og glædes. Hvordan kan det lade sig gøre i
hverdagen?
Med andre ord vil vi fokusere på brugbare redskaber til, hvordan
parret kan snakke godt sammen og hvad der fremmer god kommunikation. Bliv introduceret til tale-/lytteteknikken, som er en metode fra PREP – et praktisk redskab til god kommunikation.
Der vil på kurset også blive tid til erfaringsudveksling.
Vi tilbyder kursus på CFD´s kontorer i både Øst- som VestDanmark.

Dato / Sted

Lørdag den 30. marts kl. 10-14 i Valby

Dato / Sted

Lørdag den 16. november kl. 10-14 i Fredericia

Vi slutter begge dage af med et let måltid.

Tilmelding

Senest en måned før kursusdagen
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NÅR MAN ARBEJDER SOM KONTAKTPERSON
Målgruppe

Kontaktpersoner
Du tilbydes et todages kursus, som skal kvalificere dig i dit arbejde
hos borgeren. Program og indhold vil blive fremsendt senest 2 måneder før kursets afholdelse.

Indhold

Din opgave er at bidrage til, at personen med dobbelt sansetab kan
leve så normalt som muligt på trods af det svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Du, som kontaktperson, skal
dermed være med til at bryde den døvblindes isolation. Det forudsætter nogle særlige kompetencer for at være rustet til de komplekse
problemstillinger, som du møder i dit arbejde som kontaktperson.
Der er tale om et samarbejde, hvor borger og kontaktperson kommer
tæt på hinanden. På kurset vil du få redskaber til at tackle arbejdet.

Varighed

2 dage

Undervisere

Døvblindekonsulenterne ved CFD samt eksterne undervisere.

Dato

Torsdag den 5. og fredag den 6. september

Sted

HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Pris

For kommuner med driftsaftale er undervisningen gratis, dog
opkræves betaling for opholdsudgifter.

Tilmelding

Senest 1. maj
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NÅR MAN ARBEJDER SOM KONTAKTPERSON HOS EN TEGNSPROGET
PERSON MED DØVBLINDHED
Målgruppe

Kontaktpersoner hos borgere, der bruger tegnsprog.
Kurset henvender sig til kontaktpersoner i hele Danmark og
foregår på tegnsprog.

Indhold

Der kræves nogle særlige kompetencer i forhold til tegnsprog, døves
opvækst og kultur, når man arbejder hos døvblinde borgere, der
kommunikerer via tegnsprog. På temadagen vil der derfor være fokus på disse problematikker.

Undervisere

Døvblindekonsulenter ved CFD samt eksterne undervisere

Dato / tid

Torsdag den 3. oktober 2018 kl. 10.00 – 16.00

Sted

CFD
Rugårdsvej 48, 2.
5000 Odense

Pris

For kommuner med driftsaftale er undervisningen gratis, dog kræves
betaling for transport.

Tilmelding

Senest 1 måned før kurset
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TILMELDINGSBLANKET
Navn:
Arbejdssted:
Adresse:
Tlf.:
E-mail:
Jeg vil gerne tilmelde mig kursus:
Ældre med et alvorlig syns- og høretab
Aarhus, onsdag den 6. november
Aalborg, torsdag den 7. november

Døvblindhed og kompenserende foranstaltninger
Aarhus, onsdag den 27. marts




Aalborg, torsdag den 28. marts




Om at være pårørende og netværk
Lørdag, den 11. maj



Til dig som har en kontaktperson
Tegnsprogede Aarhus, onsdag den 30. oktober
Talebrugere Aarhus, torsdag den 17. oktober
Talebrugere Aalborg/Frederikshavn, den 24. oktober
Fokus på parforhold
Lørdag den 30. marts i Valby





Lørdag den 16. november i Fredericia




Når man arbejder som kontaktperson
Torsdag og fredag den 5. og 6. september



Når man arbejder som kontaktperson hos en
tegnsproget person med døvblindhed
Torsdag den 3. oktober i Odense
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CFD Rådgivning
Søren Frichs Vej 38L, st.tv.
8230 Åbyhøj
Tlf.: 4439 1250
Fax: 4439 1238
aarhus@cfd.dk

CFD Rådgivning
Danmarksgade 4, 2.
7000 Fredericia
Tlf.: 4439 1220
Fax: 4439 1238
fredericia@cfd.dk

CFD Rådgivning
Rugårdsvej 48, 1.
5000 Odense
Tlf.: 4439 1200
Fax: 4439 1208
odense@cfd.dk

CFD Rådgivning
Carl Jacobsens Vej 33
2500 Valby
Tlf.: 4439 1350
Fax: 4439 1369
kobenhavn@cfd.dk
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