Case beskrivelser – skabelon

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 kvinde, 33 år gammel med et medfødt moderat høretab. Hun har en mellemlang
uddannelse, og får efter endt uddannelsesforløb ansættelse. Ansættelsen matcher ikke hendes
kompetenceniveau og matcher ikke hendes skånebehov. Som følge af dette, sygemeldes hun med
stress i en længere periode.
Borgeren får sygedagpenge, og da vi møder hende første gang, står hun overfor revurdering af sin
sygedagpengesag. Borgeren har på nuværende tidspunkt været væk fra arbejdsmarkedet i en
meget lang periode, og det vurderes, at hun er i målgruppen for projektet. Visitationen skete i et
samarbejde mellem det kommunale jobcenter, borgeren og Castberggård Job- og Udviklingscenter.
Visitationen blev godkendt, fordi projektbeskrivelsen indeholdt en plan om iværksættelse af
praktikaktiviteter.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

X har deltaget i:
Undervisning:
-Forståelse af høretab, hvordan fungerer hørelsen, hvad er et høretab samt evnen til at kunne læse
og forstå sin egen hørekurve.
-Forståelse af et høretabs betydning i relation til helbredsmæssige faktorer (stress, angst,
depression).
-Forståelse af egne skånebehov i relation til arbejdsmæssige situationer, samt i privatsfæren.
-Forskellige hjælpemidler og brugen heraf.
-Forståelse af relevant lovgivning indenfor beskæftigelse, handicapkompensation og hjælpemidler.
Virksomhedspraktik:
-Sparring omkring ansøgning og CV.
-Coaching med fokus på kompetencer.
-Coaching med fokus på forandring.
-Sparring på relevante praktiksteder, herunder besøg på virksomheden, samt undervisning af
personale/ledelse.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Borgeren har opnået at komme tættere på arbejdsmarkedet. Målet var, at hun efter endt forløb
skulle raskmeldes, hvilket hun blev. Borgeren fik gennem sin praktik afklaret sine fremtidige
beskæftigelsesønsker og blev mere afklaret i forhold til egne behov og egne kriterier for at have et
godt arbejdsliv, således hun nu søger deltidsarbejde i stedet for fuldtidsarbejde.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER

Borgeren havde været sygemeldt igennem en længere periode, og der var således udfordringer på
flere forskellige områder. Det har været muligt at opnå de ønskede mål med borgeren, da der
igennem forløbet har været øje for, at se borgerens udfordringer i et helhedsperspektiv, hvor det
er borgerens egne mål og ønsker, der har sat dagsordenen. Det virkede særligt godt, at borgeren
selv fik lov til at sætte præmisserne for en god praktik.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Borgeren opnåede efter projektet ansættelse i praktikvirksomheden og er stadig i beskæftigelse.

