Case beskrivelser – Gullestrup 4

Introduktion
Rummelig imidt arbejder for at få midtjyske borgere på kanten af arbejdsmarkedet
tilbage i job. Selvom dette er vores overordnede mål, kan de indsatser og aktiviteter,
der er udviklet under Rummelig imidt, ligeledes føre andre positive effekter med sig
end blot beskæftigelse.
Nedenstående case-beskrivelses skabelon er udfærdiget med henblik på at indfange
og beskrive diversiteten i de resultater, jeres projekt har opnået for forskellige
borgere. I bedes derfor udfylde fire stk. skabeloner for fire forskellige borgere, der har
været en del af jeres projekt. Her er det meningen, at I skal finde fire så forskellige
case-personer som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire borgere, som
har opnået beskæftigelse efter projektdeltagelse.
Case-beskrivelserne skal bidrage til den fortælling og de resultater, der ligger uden for
de officielle måltal og skal ligeledes bidrage til forståelse af, at initiativer og indsatser
kan have forskellige effekter på forskellige borgere af forskellige årsager. Casebeskrivelserne skal forsøge at belyse, hvordan og hvorfor projektdeltagelsen havde
positive effekter for nogle borgere og hvorfor andre borgere muligvis havde
udfordringer, der medførte, at projektdeltagelsen havde mindre positive resultater.
Skemaet udfyldes så konkret og fyldestgørende som muligt, og alle case-personer
holdes anonymt, hvorfor disse ikke bør angives ved navn.
/Rummelig imidt

BESKRIVELSE AF CASE-PERSON X

Borgeren er en 49 årig mand, som kommer fra Congo. Han er politisk flytning og er
kommet til Danmark sammen med sin kone og børn. Han har modtaget offentlig
forsørgelse i flere år og har kun haft korte ansættelser. Han taler og forstår dansk. Han har
et stort ønske om at kunne få et fuldtidsjob og bidrage til det danske samfund.
Borgeren har hørt om Co-Creation Gullestrup via en ven, hvoraf han tog kontakt til os.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Gennem projektforløbet har borgeren kun haft få samtaler med projektets
virksomhedskonsulent, hvor han har fået sparring på ansøgning samt hjælp til
papirarbejde fra jobcenter. Ligeledes har virksomhedskonsulenten ledsaget borgeren til
jobcenter og jobsamtaler.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Undervejs i forløbet fandt virksomhedskonsulenten et deltidsjob til borgeren. Han var der i
ca. 5 måneder, før han valgte at sige op pga. dårlige arbejdsvilkår. Trods den korte
ansættelse har borgeren ikke mistet troen på, at han snart vil komme i et fuldtidsjob, da
han har fået nye arbejdserfaringer.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINGER/SUCCESKRITERIER

Gennem projektforløbet har borgeren fået hjælp til sine ansøgninger, økonomi og papirer
fra kommunen. Det har betydet, at borgeren ikke skulle bekymre sig om det og dermed kun
koncentrere sig om at søge arbejde. Borgeren har selv givet udtryk for, at
virksomhedskonsulenten er medvirkende til, at han hurtigt fik et deltidsjob.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Borgeren har været til jobsamtale hos en stilladsvirksomhed, hvor han er blevet tilbudt et
job. Før han kan starte i jobbet, skal han gennemgå et stilladskursus. Han er nu i dialog
med jobcenter om en bevilling til kurset.

ANDET

Borgeren har også fået hjælp fra konsulenten fra Lær Dansk, hvor han har formidlet
kontrakten til deltidsjobbet samt hjulpet borgeren med papirer fra kommunen.

