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Anlæg
Finansiering

I alt 450 0 0 0
 
 
Resume: 
Pilot-projektet er målrettet borgere, der har været i Danmark i en længere periode, 
primært kvinder, hvor der opleves en forskel mellem borgerens egen oplevelse af de 
helbredsmæssige barrierer og de lægelige oplysninger. 
 
Projektet skal afklare om et screeningsforløb med sundhedsfaglige kompetencer, hvor 
der er fokus på funktionsafklaring, funktionstræning og mestring sammen med en 
virksomhedspraktik kan nuancere borgerens selvopfattelse og dermed afhjælpe de 
barrierer, der opleves i forhold til at iværksætte en beskæftigelsesrettet indsats.  
 
Forløbet skal være med til at øge målgruppens arbejdsidentitet og skabe en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
Der skal afsættes 450.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Projektet vil bestå i at tilbyde målgruppen et screeningsforløb, hvor der sker en 
funktionsafklaring samt en funktionsoptrænende indsats, hvorved borgeren i trygge 
rammer får lov til at afprøve, hvad vedkommende reelt kan, samt give borgeren 
mestringskompetencer til at arbejde med den funktionsevne, de har.  Tilbuddet etableres 
i samarbejde med ekstern leverandør, der er i besiddelse af de rette sundhedsfaglige 
kompetencer (f.eks. fysioterapeuter/ergoterapeuter).  
 
Screeningsforløbet vil have en varighed af 4 uger. Efter forløbet vil borgerens eventuelle 
skånebehov være afdækket og forløbet har forhåbentlig bidraget til, at borgeren har fået 
ændret ved selvopfattelsen af de helbredsmæssige barrierer.  
 
På baggrund heraf etableres en virksomhedspraktik, hvor borgeren får mulighed for at 
afprøve mulighederne på en rigtig arbejdsplads. Der vil blive etableret praktikker 
indenfor brancher, hvor borgeren vurderes at have en reel mulighed for at kunne opnå 
beskæftigelse. Praktikken vil for jobparate borgere have en varighed på 4 uger og for 
aktivitetsparate op til 13 uger. Der vil være fokus på progression og muligheden for at 
etablere ordinære timer. Fokus på de ordinære timer vil være vigtig, da det kan være 
med til at skabe den fornødne motivation for målgruppen. 
 
Praktikkerne etableres af jobcentrets interne jobkonsulenter, der sammen med 
projektlederen sikrer en håndholdt indsats og et godt match mellem borger og 
virksomhed. Virksomhedskonsulenten følger op i praktikken og giver tilbagemelding til 
projektlederen. 
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Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
 
450.000 kr. der dækker ansættelse af en projektleder i 6 mdr. samt forløb ved ekstern 
leverandør. Virksomhedskonsulentopgaven varetages af eksisterende personale. 
 
Der er søgt ekstern finansiering via STAR, men grundet covid19-situationen kan der ikke 
opnås svar på ansøgning aktuelt. 
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