Casebeskrivelse 1 – Holstebro Kommune

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 ung kvinde på 22 år med væsentlig kognitive vanskeligheder på alle
parametre.
Hun har brug for massiv hjælp til at skabe struktur på hverdagen, for at kunne få den til at
fungere. Hun modtager socialpædagogisk støtte fra hjemmevejledere i kommunen, og bor
i et visiteret bofællesskab sammen med andre unge ligesindede.
Hun har overbliksvanskeligheder og formår ikke selv at tage initiativ.
Hun er rigid – både i tanker og i handling.
Hun er sød og venlig, og har en positiv tilgang til at skulle ud i samfundet og bidrage med
det, hun kan. Hun har været mødestabil i sin skole og i sine praktikker.
Borgeren er visiteret til projekt JobKurs, da hun har gennemført STU på
Uddannelsescenter Mariebjerg, hvorfra det vurderedes, at hun ville have brug for en
meget håndholdt støtte ifht. afklaring af erhvervsevne og fremtidig forsørgelsesgrundlag.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

I løbet af borgerens deltagelse i Jobkurs har det, pga. den tætte opfølgning, været muligt
at få borgeren erhvervsafklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse og forsørgelse indenfor
en relativ kort tid efter endt afslutning på uddannelsescenter Mariebjerg.
For borgeren har det givet et lille indblik i egne evner inden for forskellige typer af arbejde,
og en mavefornemmelse om at høre til det rigtige sted. Dog har det vist sig svært at kunne
adskille drømme fra virkeligheden i flere tilfælde, og borgeren har ofte udtrykt ønske om
forskellige uddannelser uden at kunne forstå, at dette ville være urealistisk.
Borgeren har givet udtryk for, at det sted hun har været gladest for at være, har været i et
aktivitetstilbud/praktik på et værksted med beskyttet beskæftigelse.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Borgeren har været i forskellige beskæftigelsesrettede tilbud, herunder flere
virksomhedspraktikker.
Alle praktikker er blevet afbrudt fra virksomhedens side.
Dels fordi borgeren ikke har kunne løse arbejdsopgaverne tilfredsstillende, dels fordi
virksomhederne ikke har set det muligt, at borgeren ville kunne varetage et job hos dem.
Borgeren startede sin første praktik igennem projekt JobKurs i marts 2019 i en
dagligvarebutik, hvor hendes arbejdsopgaver var at trimme hylder.
Efter et halvt år i praktikken, hvor der langsomt, men gradvist blev øget på antal
arbejdstimer, viste det sig, at borgerens arbejdsintensitet og måde at løse opgaven på,
proportionelt dalede i takt med, at arbejdstimerne steg.
Borgeren modtog i forløbet meget tæt og håndholdt hjælp - både i indkøringen og
undervejs i praktikperioden - af både socialfaglig arbejdskonsulent (SAK), personalet i
virksomheden samt pædagogisk personale fra hendes bofællesskab.
I praktikken oplevedes det, at borgeren blev mere mentalt fraværende, lavede egne
systemer i opgaveløsningen, begyndte at vrisse og brokke sig over arbejdet, i takt med at
arbejdstimerne øgedes.
Hun fremstod forvirret og fik en mere og mere atypisk adfærd.
Butikschefen i virksomheden valgte, efter en længere periode, hvor forskellige tiltag var
sat i værk og afprøvet, at afslutte praktikken, da resultaterne ikke var tilfredsstillende, i
forhold til de ressourcer de, som virksomhed, brugte på at have hende i praktik hos dem.
Borgeren har siden været i to andre afklaringsforløb. Senest i en virksomhed, hvor hun har
arbejdet i deres sociale virksomhed (virksomhed i virksomheden for borgere på kanten af
arbejdsmarkedet), hvor det også har vist sig vanskeligt at løse de, ellers tilpassede til
hende, opgaver.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER

Den håndholdte metode i Jobkurs har været nødvendig for borgeren, for at tingene er
lykkedes på den måde, de er.
Det har affødt en tryghed, der uden tvivl har gjort, at borgeren har været positiv og rolig i
de forskellige praktikker, uden den store forvirrethed eller vanskelighed.
En af de store udfordringer i denne case har været, at hver gang der har været et skift i
opgave, fysisk placering mm, har det været nødvendigt at ”starte forfra”.
Det være sig alt fra planlægning, samarbejde med støttepersoner omkring borgeren,
transporttræning mm.
Omvendt har dette også medfødt, at de forestående resultater må være baseret ud fra
bedste givne muligheder og forudsætninger.
Borgeren bliver i løbet af sin deltagelse i projekt JobKurs indstillet til rehabiliteringsteamet
af SAK - med ønsket om en tværfaglig drøftelse i forhold til hendes erhvervsevne og
fremtid. Det menes mest realistisk, at borgeren bliver tilkendt en førtidspension og
visiteret til beskyttet beskæftigelse. Pr. 1. februar 2021 er borgeren tilkendt pension og har
fået visiteret et tilbud på det ønskede beskæftigelsessted.
Successen i denne case er, at borgeren er blevet afklaret på kortere tid, end hvad der
ellers ville være forventet inden for det gængse jobcenter-system.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Borgeren skal indstilles til en førtidspension, da det ikke virker realistisk på nogen måde, at
hun vil skulle kunne være selvforsørgende.
Borgeren bliver pr. 1. februar 2021 tilkendt førtidspension, og er blevet visiteret til
beskyttet beskæftigelse.

ANDET

