OM IBOS
IBOS - har Danmarks højeste
faglighed inden for rehabilitering
og uddannelse af mennesker med
nedsat syn og blindhed. Det sikrer
en specialiseret, koordineret og
ICF-baseret hjælp til borgere,
kommuner og synsprofessionelle.
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VIDSTE DU AT..
• IBOS er et landsdækkende kompetence- og rehabiliteringscenter,
der yder højt specialiseret viden og
rehabilitering til alle i Danmark.

• De specialtilrettelagte uddannelser
og forløb på IBOS ofte fører til, at en
person med nedsat syn får et ordinært eller støttet job.

• Hvis hjælpen ikke findes lokalt,
kan du som kommune, borger, fagperson eller pårørende altid ringe til
IBOS og få råd, svar og vejledning.

• STU’en på IBOS kan tilrettelægges
helt individuelt? Unge med nedsat
syn i kombination med fx autisme,
ADHD eller hjerneskade kan tage
den 3årige ungdomsuddannelse eller
holde sig til kortere moduler.

• Mange af IBOS’ ydelser er gratis?
De er finansieret af VISO - den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. Det dækker bla. en række
kurser for fagpersoner og borgere.

• IBOS’ tilbyder en diplomsuddannelse i synspædagogik og synsrehablitering i samarbejde med UC Syd.

• Et intensivt rehabiliteringsforløb er
afgørende for, om man kan klare sig
selv på trods af et synstab? Forløbet
inkluderer blandt andet mobility,
ADL og IKT.

• IBOS’ Hjælpemiddeludstilling
gerne deler sin viden om praktiske og
elektroniske hjælpemidler på synsområdet? Og vi kommer gerne ud til
jer.

• Hjerneskadede med halvsidigt syn
kan lære at færdes sikkert på egen
hånd? Cirka 20 timers træning på
IBOS’ NVT-klinik gør forskellen.

• At IBOS har en bo-afdeling, hvor
man kan bo i kortere eller længere
tid, med eller uden støtte - permanent eller for en enkelt overnatning.
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