Vi hjälper dig att hantera
digitala verktyg
PROJEKT DIGITAL INKLUDERING

jonkoping.se

Hjälp med hantering av smartphone, surfplatta och dator.
Vill du kunna ringa videosamtal och se dina barn och barnbarn? Skulle
du också vilja kunna beställa mat på nätet, använda parkeringsapparna
eller skicka och ta emot bilder. Hos oss får du individuell hjälp och vi
hjälper dig med just det du behöver.
Välkommen till projektet Digital inkludering, en samverkan mellan
Jönköpings kommun och ABF för att öka den digitala delaktigheten
genom möten över generationer samt ett aktivt arbete med integration
av unga nyanlända.
Du får lära dig det du behöver kunna för att hantera en dator, surfplatta
eller mobiltelefon - helt utifrån din önskemål. Samtidigt hjälper du en
ung nyanländ att få en skjuts in i det svenska samhället.

Detta kan du bland annat få hjälp med:
•
•
•
•
•
•

Sökmotorer på internet
Mejl
Köp och sälj på nätet
Bussbiljetter / Parkering
Foto och bildhantering
Facebook och Instagram

•
•
•
•
•

Mina vårdkontakter / 1177
Lyssna på musik
Läsa e-böcker
Appar för nytta och nöje
E-tjänster för offentliga
myndigheter

Så fort Folkhälsomyndigheten tillåter, kommer vi att ha studiecirklar
med utökad hjälp och stöd i små grupper. Alternativt kommer vi att
fortsätta med videosamtalservice.
Håll utkik på www.jonkoping.se

Anmäl dig, klicka
på länken, nu kan
du få hjälp av oss!

Vi hjälper dig
helt gratis!

Fyll i talongen nedan och skicka in per post, mejla eller ring för att anmäla
dig. När du anmält dig så kommer vi ta kontakt för att bestämma ett första
videosamtal med dig. Du kommer då att få en länk skickad till din smartphone som meddelande eller till din mejl på din dator eller läsplatta vid den
bestämda tiden för mötet. Sedan är det bara att trycka på länken, skriva i ditt
namn och så kan vi se varandra.

Skriv in ditt
namn.
Tryck på länken.

Tryck på ”Delta
som gäst”.

Anmälan till ett första samtal
Namn:
Telefonnr:
Mobilnnr:
Mejladress:
Jag föredrar att bli kontaktad via:		

SMS		

Mejl

Ringa in det alternativ som passar dig bäst. Skicka svaret i kuvert till:
Sofia Romedahl, AMA, Tändsticksgränd 23, 553 15 Jönköping

Vi ser fram emot att få
hjälpa dig!

Kontakt
I samarbete med

Sofia Romedahl
Projektledare för Digital Inkludering
036 - 10 53 34
072 - 050 97 74
sofia.romedahl@jonkoping.se

