Aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

Serviceloven §104
Fondens/Job-Teams tilbud om sociale aktiviteter henvender sig til borgere som, på hver sin måde, har særlige
behov, der gør, at de har brug for støtte til at opnå og
vedligeholde positive sociale fællesskaber. Vores tilbud
om fritidsaktiviteter og netværksdannelse henvender sig
primært til borgere, der modtager førtidspension.
Eksempler på Fondens/Job-Teams sociale aktiviteter:

Serviceloven §103

Der vil være en konstant udvikling i vores udbud af aktiviteter, da vi tilstræber at imødekomme borgernes ønsker
og individuelle behov.
Afhængig af den konkrete aktivitet kan der forekomme en
mindre egenbetaling.
Opfølgning:
En gang om året vil vi, sammen med borgeren og dennes
sagsbehandler, afholde et opfølgningsmøde, hvor vi
drøfter, hvordan det går. Vi vil forud for mødet lave et skriftligt oplæg, som vi gennemgår med borgeren og bagefter
sender til dennes sagsbehandler.
Såfremt borgeren har en handleplan, vil denne være udgangspunktet for opfølgningen.
Det er borgerens sagsbehandler, der er ansvarlig for, at
handleplanen udarbejdes sammen med borgeren.

Job-Team henvender sig til borgere, som modtager førtidspension, og som er sent udviklede eller på anden måde
udsat for marginalisering.
I Job-Team varetages der primært montage- og pakkerifunktioner, men vi tilbyder også jobfunktioner indenfor:
•
•
•
•

Køkken/kantine
Indendørs service såsom lettere rengøring
Haveservice
Pedelopgaver.

TILBUDS-

VIFTEN

Aflønning:
Vi fastsætter lønnen individuelt på baggrund af den enkelte borgers arbejdspræstation.
Opfølgning:
En gang om året vil vi, sammen med borgeren og dennes
sagsbehandler, afholde et opfølgningsmøde, hvor vi
drøfter, hvordan det går. Vi vil forud for mødet lave et skriftligt oplæg, som vi gennemgår med borgeren og bagefter
sender til dennes sagsbehandler.
Såfremt borgeren har en handleplan, vil denne være udgangspunktet for opfølgningen.
Det er borgerens sagsbehandler, der er ansvarlig for, at
handleplanen udarbejdes sammen med borgeren.

Der kan være tale om såvel korte- som længere forløb individuelt tilrettelagt.
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STU-forløb:
Som en del af et STU-forløb kan borgeren visiteres ind i
Job-Team. Dette sker i samarbejde med UU-vejledningen.
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• Klub-tilbud (mandag og torsdag)
• Idrætsaktiviteter
• Kreativ-tirsdag
• Dagudflugter
• Udflugter over flere dage
• Motionsdage (onsdag og fredag).

Vi har valgt at udvide Job-Team til et tilbud om beskyttet
beskæftigelse.
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Vejledning- og opkvalificeringstilbud
Beskæftigelsesindsatsloven §§32 og 42
Vi tilbyder korte forløb for borgere, som modtager kontanthjælp eller sygedagpenge, og som er under afklaring i
forhold til arbejdsmarkedet, evt. som en del af et ressourceforløb.
Vejlednings- og opkvalificeringstilbud:
Vi har pladser i Job-Team, hvor vi tilbyder 13 ugers forløb
for borgeren/kandidaten inden for vores målgruppe, som
ikke er afklaret i forhold til arbejdsmarkedet.
I Job-Team tilbyder vi vejledning og opkvalificeringsforløb
indenfor områderne:
• Montagefunktioner
• Pakkerifunktioner
• Køkken-/kantinefunktioner
• Rengøringsfunktioner
• Have- og pedelfunktioner
Opfølgning:
Opfølgning sker midtvejs og inden afslutning af forløbet.
Opfølgningen kan ske i form af møde med sagsbehandler.
Vi vil ved alle opfølgninger lave en skriftlig statusbeskrivelse af de arbejdsfunktioner, som borgeren har varetaget.
I forbindelse med de arbejdsafklarende forløb kan vi endvidere etablere korterevarende eksterne praktikforløb, hvis
det vurderes hensigtsmæssigt af borgerens sagsbehandler.
Arbejdsevneudredning:
Vi kan tilbyde at foretage en mere indgående afklaring og
beskrivelse af borgerens arbejdsevne. Vi vil da lave en uddybende skriftlig rapport (se særskilt folder).

Virksomhedspraktik:

Vi har 1-2 virksomhedspladser fordelt på alle Fondens tilbud. I samarbejde med sagsbehandleren aftales varighed
af praktikken, og borgeren har mulighed for at få en fast
kontaktperson blandt det fastansatte personale.
Vi har mulighed for at have 1-2 praktikanter, som vil indgå i Fondens personalegruppe, og varetage opgaver
tilsvarende det øvrige personale. Vi kan lave fleksible praktikforløb, hvor der tages hensyn til borgerens ressourcer
og evt. skånebehov.

Etablering af job med løntilskud og
fleksjob

Socialpædagogisk mentor/bostøtte

Beskæftigelsesindsatsloven §§51 og 69.
Borgeren, der får visiteret støtte fra Fonden, og som har et
ønske om at få et job i en almindelig virksomhed, vil vi
gerne hjælpe på vej.

Vi har mange års erfaring med at yde individuel tilrettelagt
socialpædagogisk støtte i eget hjem til borgere med særlige behov.

Vi har, sammen med flere af vores borgere, haft stor succes
med at formidle kontakt til lokale virksomheder. På den
måde har vi hjulpet borgerne med at få et job på særlige
vilkår.
Etablering:
Vi har et indgående kendskab til de særlige hensyn, der gør
sig gældende for borgere i vores målgruppe. Samtidig har
vi gennem mange år opnået et godt kendskab til og samarbejde med de lokale virksomheder. Det gør, at vi kan sikre
et godt match mellem borgeren og virksomheden.
Opfølgning:
I starten af et ansættelsesforhold sørger vi for en tæt opfølgning for at sikre en succes for alle parter. Herefter vil vi,
ca. en gang årligt, lave opfølgning på virksomheden sammen med borgeren.
Har borgeren behov for særlig støtte til at fastholde sit job,
kan vi i tilkøb levere denne støtte i form af mentor- eller
bostøtte.
Kommunalt samarbejde:
I samarbejde med Jobcenteret sørger vi for, at de administrative forhold ved ansættelsen er i orden. Det er Jobcenteret, som har myndighed til at iværksætte ansættelsesforholdet, men vi er gerne behjælpelige med at formidle
kontakt mellem virksomheden og Jobcenteret.

Beskæftigelsesindsatsloven §78/Serviceloven §85.

Mentorstøtte i eget hjem:
Kendetegnet for de borgere, som vi yder mentorstøtte til,
er, at de er under afklaring i forhold til deres fremtidige
tilknytning til arbejdsmarkedet og har brug for en særlig
pædagogisk støtteindsats for at kunne få et job. Når vi yder
mentorstøtte, vil der således altid være et arbejdsmarkedsrettet perspektiv for støtten. De konkrete indsatser aftales
mellem borgeren og den kommunale sagsbehandler i Jobcenteret.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksempler på mentorstøtte kan være:
Støtte til struktur af dagligdagen
Støtte til at tage medicin, påkrævet for at kunne arbejde
Støtte til at gennemgå- og agere på post
Støtte til at administrere økonomi
Støtte til at fastholde egen bolig
Støtte til personlig hygiejne
Støtte til fornuftig ernæring
Træning i at benytte offentlig transport.

Bostøtte i eget hjem:
Vi yder også bostøtte til borgere, som, udover ovenstående
funktionsområder, har brug for støtte af mere personlig
karakter. De borgere, vi yder bostøtte til, kan således være
under afklaring til arbejdsmarkedet, men kan også være
i fleksjob, job med løntilskud eller i beskyttet beskæftigelse.
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksempler på bostøtte (udover ovenstående) kan være:
Støtte til mestring af dagligdagen
Støtte til indkøb/tilberedning af måltider
Støtte til oprydning/rengøring
Støtte til selvadministration af medicin
Støtte til sortering af tøj samt tøjvask
Støtte til udvikling og vedligeholdelse af netværk
Samarbejde med pårørende og øvrige netværk.

