APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS
NOVEMBER 2017-JULI 2018

Hvad er AppsCaféen?
AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt
hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone
eller tablet. Vi hjælper med at hitte hoved og hale i det
digitale og finde de apps, der passer til dine behov.
I AppsCaféen tager vi nemlig altid udgangspunkt i dine
ønsker og behov, og sammen finder vi den bedste løsning for
dig.
AppsCaféen er for alle borgere og medarbejdere i Aarhus
kommune – uanset alder – og dine pårørende er selvfølgelig
også meget velkomne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apps og opsætning efter behag og behov
Apps er programmer til moderne telefoner med adgang til
internettet – såkaldte smartphones – og til de såkaldte tablet
computere, fx en iPad. Der findes alverdens apps, som kan
understøtte forskellige ønsker og behov. Samtidig kan
moderne telefoner og computere indstilles præcis efter dine
behov, så de bliver en praktisk følgesvend i stedet for en
uovervindelig udfordring. Det kan AppsCaféen hjælpe dig
med.
Så uanset hvem du er, og hvad du ønsker at bruge din

smartphone eller iPad til, kan du få kyndig vejledning og svar
på alle dine spørgsmål i AppsCaféen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Fantastisk hjælpsom, tålmodig og kompetent underviser - tusind
tak." [Deltagerkommentar]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Også for kommunens medarbejdere
AppsCaféen er også til for at give medarbejderne i Aarhus
Kommune et bedre overblik over, hvilket special-udstyr og
hvilke apps, der er relevante for borgere med forskellige
former for funktionsnedsættelser.
Medarbejdere i Aarhus Kommune er derfor også meget
velkomne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Dejligt at få hjælp til at hjælpe sine beboere, i valg af produkt og apps. Godt
at se, hvilke muligheder vi har - fantastisk!!" [Deltagerkommentar]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor skal jeg gå hen og hvad skal jeg have med?
Smartphones og tablets betragtes som et almindeligt
forbrugsgode, og du skal derfor selv anskaffe dig den slags
udstyr og gerne medbringe det i AppsCaféen.
Der findes enkelte iPads og smartphones, som du kan prøve,
når du er i caféen, hvis du gerne vil starte med mærke,
hvordan sådan én føles og hvad den kan, inden du selv
investerer i en.
---------------------------------------------------"Er blevet mødt med meget omsorgsfuld kompetent imødekommenhed
omkring, hvad der er mine behov ifht hjælpen, på en sådan vis, at jeg ikke har
følt mig inkompetent eller skamfuld over ikke selv at kunne hitte rundt i alt
vedr. den teknologiske verden. :-)" [Deltagerkommentar]
----------------------------------------------------

Hvem kommer typisk på AppsCaféen?
Tidligere har AppsCaféen haft besøg af mange forskellige
mennesker med forskellige behov og udfordringer. Det kan
for eksempel være:

Mennesker, som har behov for hjælp til at få mere gavn af
deres smartphone eller tablet i dagligdagen.
Mennesker med funktionsnedsættelser, som har behov for
apps til fx at støtte hukommelsen og kommunikation, eller
som har brug for særlige tilpasninger af deres smartphone
eller iPad i forbindelse med nedsat motorik.
Medarbejdere fra kommune, som arbejder med borgere
med funktionsnedsættelser, og som har behov for
vejledning i, hvilke muligheder der findes for
kompenserende, støttende og trænende apps.
---------------------------------------------------"Uden AppsCafé var vi ikke kommet i gang med at bruge Ipad'en. En stor
hjælp til at bruge hjælpefunktioner, når man er handicappet."
[Deltagerkommentar]
----------------------------------------------------

Hvad har AppsCaféen for eksempel hjulpet med?
Gennemgang af, hvordan en iPad eller smartphone bruges
Grundlæggende indstilling af smartphone eller tablet, for
eksempel lys, skrift- og tastaturstørrelse
Opsætning af email
Gennemgang og opsætning af konkrete apps, for
eksempel Rejseplanen til offentlig transport, E-reolen til
lån bibliotekernes e-bøger, E-boks, netbank og Facebook
Hjælp til at tage og gemme fotos
Oplæsning og diktering af tekst
Indbygget forstørrelsesfunktion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Vejledningen har gjort mig tryg. Er sikker på at den pædagogiske
gennemgang bærer frugt." [Deltagerkommentar]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AppsCaféen er etableret i samarbejde med Teknologi i
Praksis, som ved en masse om, hvilke apps der findes og
hvad de kan.

Hvor og hvornår er der AppsCafé?
AppsCaféen finder sted hver onsdag fra kl. 9.30-12.00, fra
2018 i DokkX på DOKK1 i ulige uger og på MarselisborgCentret i lige uger.. Bemærk at der kan være lukket pga ferier
eller andet. Alle er naturligvis velkomne begge steder. Det
eneste krav er, at du bor i Aarhus Kommune.
Adresser
DokkX.

DOKK1, niveau 2.2 (til højre, når man kommer ud af
elevatoren). Hack Kampmanns Plads 2. 8000 Aarhus C.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MarselisborgCentret.

Bygning 3, 1. sal. P.P.Ørums Gade 11. 8000 Aarhus C.

Datoer 2017
November
8. november 2017: MarselisborgCentret
15. november 2017: DokkX
22. november 2017: MarselisborgCentret
29. november 2017: DokkX
December
6. december 2017: MarselisborgCentret
13. december 2017: DokkX
20. december 2017: MarselisborgCentret
27. december 2017: NB: LUKKET PGA. JULEFERIE
Datoer 2018
Januar
3. januar 2018: DokkX
10. januar 2018: MarselisborgCentret
17. januar 2018: DokkX
24. januar 2018: MarselisborgCentret
31. januar 2018: DokkX
Februar
7. februar 2018: MarselisborgCentret
14. februar 2018: DokkX
21. februar 2018: MarselisborgCentret
28. februar 2018: DokkX
Marts
7. marts 2018: MarselisborgCentret
14. marts 2018: DokkX
21. marts 2018: MarselisborgCentret
28. marts 2018: NB LUKKET PGA. PÅSKEFERIE

April
4. april 2018: MarselisborgCentret
11. april 2018: NB: LUKKET PGA. CAREWARE
18. april 2018: MarselisborgCentret
25. april 2018: DokkX
Maj
2. maj 2018: MarselisborgCentret
9. maj 2018: DokkX
16. maj 2018: MarselisborgCentret
23. maj 2018: DokkX
30. maj 2018: MarselisborgCentret
Juni
6. juni 2018: DokkX
13. juni 2018: MarselisborgCentret
20. juni 2018: DokkX
27. juni 2018: MarselisborgCentret
Juli
NB: LUKKET PGA. SOMMERFERIE
(Resten af datoerne for 2018 er endnu ikke planlagt).

Datoer, steder og øvrig information kan altid findes på:
www.aarhus.dk/appscafe

Har du spørgsmål om AppsCaféen er du altid velkommen til
at ringe til Teknologi i Praksis på tlf. 78 41 44 80

Teknologi i Praksis
P.P. Ørums Gade 11,
Bygning 3, 1.sal,
8000 Aarhus
tip@teknologiipraksis.dk
tlf. 78 41 44 80
Center for Frihedsteknologi
Søren Frichs Vej 36 M, 2. sal
8230 Åbyhøj
ikj@aarhus.dk
tlf. 41 85 43 73

