
Gratis uddannelsesdag
med fokus på døve, personer med høretab, blinde og svagsynede
Vi vil gerne dele vores viden med jer 
Derfor inviterer Castberggård Job- og Udviklingscenter - Danmarks jobcenter for døve og 
personer med høretab, og IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede til uddannelsesdag 
med fokus på udfordringer, særlige hensyn og indsatsmuligheder for vores målgrupper.

Uddannelsesdagen indeholder viden om
• Medfødte og erhvervede synsnedsættelser
• Uddannelsesafklaring og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats for blinde og svagsynede
• Erhvervsaktive med høretab: Forskning, cases og praksiserfaring
• Erhvervsaktive døve: Forskning, cases og praksiserfaring
• Særlige rettigheder for målgrupperne inkl. case-eksempler

Vi afholder uddannelsesdag 4 steder i Danmark i 2022
Tirsdag den 30. august 2022 i Slagelse på Restaurant Lillevang i Slagelse
Onsdag den 31. august 2022 på Marienlyst Strandhotel i Helsingør
Mandag den 26. september 2022 på Odense Congres Center i Odense
Tirsdag den 27. september 2022 på Hotel Kronjylland i Randers

Uddannelsesdagen varer fra kl. 8.30-15.30 inklusiv morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe

Husk at tilmelde dig
Det er gratis at deltage i en af vores uddannelsesdage, men tilmelding kræves. 

Tilmelding: https://bit.ly/uddannelsesdage2022

Facts om døve og personer med høretab 

• 11 % af danskere i den erhvervsaktive alder oplev-
er store problemer med at følge med i samtaler 
på deres arbejde på grund af hørelsen. 

• I en repræsentativ undersøgelse fra 2016 svarede 
60 % nej til, at døve personer ville kunne passe 
hans eller hendes arbejde. 

• Høretab og døvhed har store konsekvenser for 
både den enkelte borger, arbejdspladsen og sam-
fundet. 

• Antallet af personer, der er generet af tinnitus er 
stigende og senest opgjort til 777.000. Dette øger 
kravet til at kunne energiforvalte sin hverdag, så 
man både kan fungere på arbejde og privat. 

 

 

Facts om blinde og svagsynede

• Mennesker med blindhed eller nedsat syn 
har en af de laveste beskæftigelsesfrekvenser 
i Danmark. Kun 38 % er i beskæftigelse, når 
personer i støttet beskæftigelse medregnes. 

• I ordinær beskæftigelse er der 22 % blinde og 
personer med alvorlig synsnedsættelse.  

• At skulle arbejde uden syn betyder rigtig 
meget for jobmuligheder og jobkompetencer 
i en stærkt visuel verden. 

• For at fungere på en arbejdsplads skal man 
som blind eller svagsynet arbejde ved hjælp 
af teknologiske og praktiske hjælpemidler. 
Det kræver kendskab til mestringsstrategier.


