Case beskrivelser – Horsens 2

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 50 år. Har været på kontanthjælp siden 2010. Var for 3 år siden i jobrotation,
som blev stoppet pga. psykiske udfordringer.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Borgeren deltog i småjobprojekt hos Jobcenter Horsens.
I projektet var der fokus på muligheder, kompetencer og motivation.
Småjob ses som en mulig vej ind på arbejdsmarkedet.
Borgeren har individuelle samtaler med rådgiver og virksomhedskonsulent på Jobcenter
Horsens og deltager i et 3 måneders forløb med støttende samtaler og netværksgrupper
med ekstern rådgiver.
Målet med forløbet er ansættelse i ordinære timer, gerne med opstart i et småjob. Tanken
er, at småjobbet kan give indsigt, selvtillid og gode vaner på arbejdsmarkedet, og at det
ultimativt kan føre til selvforsørgelse.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Borgeren har særlig udbytte af samtalerne hos ekstern aktør, som jobcentret samarbejder
med i småjobprojektet. Borgeren får her troen på, at han kan komme tilbage på
arbejdsmarkedet og bruge sine kompetencer. Han er dog bekymret for, om han kan leve op
til egne krav og forventninger. Angsten for, hvad andre tænker, fylder meget, ligesom
angsten for at være sammen med mange mennesker på et job. Trives bedst med få
mennesker omkring sig.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINGER/SUCCESKRITERIER

Borgeren havde særligt glæde af de individuelle samtaler med både rådgiver,
virksomhedskonsulent, samt ekstern aktør. Den håndholdte indsats med hyppig opfølgning
i virksomheden efter opstart af småjob betød, at borgeren igen kunne se sig selv på
arbejdsmarkedet og fik opbygget selvværd og selvtillid.
Virksomheden var desuden god til at tackle problematikker, der opstod undervejs i forhold
til hans psykiske udfordringer.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Startede med 15 timer i praktik om ugen i 4 uger. Herefter ansættelse i småjob på 15 timer
per uge. Er fortsat selvforsørgende og i arbejde.

