Vedr. Livstidsabbonement på Strukturværktøj - PlaNet

Hvad er PlaNet?
PlaNet er et strukturværktøj, som sætter hverdagen i system og skaber en stærkere
kontakt mellem brugeren og hans/hendes støttepersoner.
PlaNet er en overskuelig kalender, som skaber overblik og tilbyder støtte til de
aktiviteter, som er særligt udfordrende.
Hvem er PlaNet udviklet til?
PlaNet er udviklet til personer med kognitive udfordringer, som har brug for mere
støtte, end en almindelig kalender kan give.
Du kan tilføje lige så mange støttepersoner, som der er behov for, men værktøjet kan
selvfølgelig også benyttes af brugeren alene.
En støtteperson kan fx være en lærer, bostøtte eller forælder.
Hvorfor virker PlaNet?
Med PlaNet øges brugerens selvstændighed, og behovet for støtte nedsættes gradvist.
Alle støttepersoner har adgang til de samme oplysninger, hvilket sikrer en aktiv og
sammenhængende indsats. Samtidig spares der tid på koordinering og planlægning.
Hvordan virker det?
PlaNet er en app, som fungerer på følgende platforme: iPad, iPhone, Android tablet,
Android smartphone, PC og Mac. Du finder appen i Google Play til android og App Store
til IOS(Apple).
● Du kan også tilgå PlaNet via din computer på https://planet.arosii.com
OBS. PlaNet skal åbnes i browseren Google Chrome på pc.
Bruger eller støtteperson?
Bruger:
● Som bruger af PlaNet har du både adgang til at planlægge og afvikle dine
aktiviteter. Dvs. at du kan krydse aktiviteterne af, efterhånden som de er
gennemført og udstrege punkter på huskelister.
Dine støttepersoner tilknyttes som planlæggere, og du kan kontakte en – eller
flere – via app’ens kontaktmoduler.
Støtteperson: (fagpersoner, forældre, mentorer eller andre)
● Som støtteperson kan du oprette aktiviteter for brugeren og tilføje
støttefunktioner som billeder, alarmer og huskesedler. Med udgangspunkt i den
enkelte bruger kan man variere detaljemængden i aktiviteterne.
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●

Derudover kan du skrive direkte til brugeren, eller til andre støttepersoner, via
kontaktmodulet eller i forbindelse med de enkelte aktiviteter.

PlaNet skaber sammenhæng
PlaNet skaber sammenhæng i den pædagogiske indsats, fordi støttepersonerne kan
dele viden og følge hinandens kommunikation med brugeren. På den måde undgås
dobbeltaftaler og brugeren føler ofte et større ejerskab over de aftalte aktiviteter.
Derudover er det muligt at starte en samtaletråd ud fra enkelte aktiviteter og samle al
kommunikation herom et sted.
Resultatet er en aktiv og sammenhængende indsats, der sætter brugeren i centrum og
skaber en ligeværdig kommunikation.
Godkendt som hjælpemiddel
PlaNet er godkendt som hjælpemiddel til personer med kognitive udfordringer som
ADHD, autisme, demens og senhjerneskade. Vi har brugere, som har fået bevilliget
PlaNet som månedslicens, årslicens og som en livstidslicens.

Priser:
Prisen for PlaNet, som l ivstidshjælpemiddel er 5800 kr + moms
enkeltstående licenser koster 80 kr. + moms pr. måned, o
 g faktureres
kvartalsmæssigt, halvårligt eller årligt.
For mere information
Du er velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har nogle spørgsmål til ovenstående på
tlf. + 45 70 70 74 37 eller via mail: k
 ontakt@mobilize-me.com.
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