Case beskrivelser – Randers Kommune 1

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 fra 1982. Han blev uddannet tømrer i 2002, og han har arbejdet som tømrer
til 2017, hvor han bliver ramt af diskusprolaps.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Borgeren bliver efter sin sygemelding med diskusprolaps opsagt i sin sygdomsperiode.
Man forsøgte at iværksætte delvis raskmelding til arbejdsforholdet, men dette blev afslået
grundet økonomiske forhold i virksomheden.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Borgeren har været i praktik i en CSR-virksomhed sideløbende med, at han har modtaget
lægelig behandling for diskusprolaps.
Han har i perioden november 2017-August 2018 været i praktik som pedel i en
virksomhed.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER

Det vurderes ikke som en mulighed for borgeren at vende tilbage til tømrerfaget grundet
de udfordringer, hans diskusprolaps har medført. I sin tid som pedel er han gået fra, at
kunne arbejde 9 timer om ugen til at kunne arbejde 33 timer om ugen.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Borgeren slutter sin praktik, da han får tilbudt fast job, og han er derfor ude af offentlig
forsørgelse.
Det er en kombination af praktikstedets indsats og borgerens egen motivation, der
resulterer i det gode resultat.

