2019-01-09
www.dyslexi.org

Vem betalar? Bidrag till hjälpmedel t.ex. dator
Datorer och andra alternativa verktyg är ofta kostsamma. Måste jag själv betala för
dem, eller finns det hjälp att få?

För skolbarn:
Skolan är skyldig att ge eleverna böcker och andra lärverktyg. Detta inbegriper
datorer, talsynteser, rättstavningsprogram, inlästa läromedel (daisy) mm. Tala med
läraren, specialpedagogen eller rektorn på skolan om barnets behov och begär att ett
åtgärdsprogram upprättas, där verktyg ingår. På fritiden och i hemmet är det
landstinget som ansvarar för olika hjälpmedel. Tag kontakt med din husläkare eller en
logoped eller liknande och be om att man förskriver lämpliga hjälpmedel.
Olika barnförsäkringar har vid flera tillfällen gett medel till hjälpmedel, då man
anmäler att barnet har ett medicinskt handikapp/dyslexi, som upptäckts efter det att
försäkringen tecknats. Detta bör styrkas med intyg på dyslexi (läs- och
skrivsvårigheter). Tag kontakt med ditt försäkringsbolag om du har barnförsäkring .
Det finns ett stort antal fonder och stiftelser som man kan söka pengar från. Varje
kommun har en förteckning över fonder som finns i kommunen. t ex Lions, Rotary och
kyrkan.
Det finns inga speciella fonder för personer med läs och skrivsvårighet/dyslexi
•Majblomman ger bidrag till enskilda barn som behöver extra stöd.
•Stöd och Stipendier, tel.: 08- 44 88 170, Till dessa kan man ringa och de gör en s k
databassökning för att få fram de fonder som passar just Dig. Denna tjänst är
avgiftsbelagd. http://www.globalgrant.com/sv/
www.Stipendier.se Sveriges största söktjänst för stipendier.
•Fond och stiftelse information AB, tel. 0660-12850 stiftelseinformation@allt2.se
En fondsökning kosta ca 300 kr som hjälper dig att hitta bra fonder/stiftelser utifrån
ditt önskemål.

För vuxna:
På fritiden och i hemmet är det landstinget som ansvarar för olika hjälpmedel. Tag
kontakt med din husläkare eller en logoped eller liknande och be om att man förskriver
lämpliga hjälpmedel. Inte alla landsting förskriver hjälpmedel för läs- och
skrivsvårigheter.
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Vuxna som har ett arbete med arbetsuppgifter, som de har svårt att klara av på grund
av sitt handikapp och som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan
söka bidrag till tekniska hjälpmedel och anpassad utbildning tillsammans med sin
arbetsgivare. Kontakta Försäkringskassan angående arbetsplatsanpassning.
Arbetslös Om du inte har en anställning och söker arbete, skall du vända dig till
Arbetsförmedlingen (Af).
Studerande:
Studerar du på högskolan - tag kontakt med handikappsamordnaren.
Som hjälper dig de stöd/ anpassningar du behöver för dina studier.
Inlästa böcker får du via MTM (myndigheten för tillgängliga medier)
http://www.legimus.se/
Högskolan ska tillhandahålla verktyg. Många högskolor har ett speciellt studierum för
studenter med funktionsnedsättning. Där ska de alternativa verktyg du behöver finnas.
Fonder och stiftelser
Det finns ett stort antal fonder och stiftelser som man kan söka pengar från. Varje
kommun har en förteckning över fonder som finns i kommunen. t ex Lions, Rotary och
kyrkan.
Det finns inga speciella fonder för personer med läs och skrivsvårighet/dyslexi
•Stöd och Stipendier, tel. 08- 44 88 170, Till dessa kan man ringa och de gör en s k
databassökning för att få fram de fonder som passar just Dig. Denna tjänst är
avgiftsbelagd. http://www.globalgrant.com/sv/
www.Stipendier.seSveriges största söktjänst för stipendier.
Fond och stiftelse information AB, tel. 0660-12850 stiftelseinformation@allt2.se
En fondsökning kosta ca 300 kr som hjälper dig att hitta bra fonder/stiftelser utifrån
ditt önskemål.

Eller kontakt Dyslexiförbundet ,Skriv-knuten
Inger Rålenius Tele 08- 665 17 00 inger.ralenius@dyslexi.org

