Case beskrivelser – Randers Kommune 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 fra 1979. Han har været tilmeldt jobcentret som jobparat siden oktober 2008.
Han blev afmeldt grundet ikke jobklar/jobparat/åbenlyst uddannelsesparat marts 2018, og
er nu aktivitetsparat. Han er tilflytter og ufaglært.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Borgeren har været i 11 forskellige virksomhedspraktikker, hvoraf han har gennemført 8.
Han har igennem hele hans forløb været ustabil og være tilmeldt/afmeldt adskillige gange
- ligeledes også sygemeldt. Han har tidligere været i forskellige afklarende praktikker bl.a.
hos tre CSR-virksomheder. Han er fortsat i praktik- også hos en CSR virksomhed.
Her har han været fra d 15/8-18 og er blevet forlænget indtil d 7/2-19. Generelt har han
haft meget fravær - grundet dårligt knæ - og han har svært ved at leve op til
rådighedskravene f.eks. tjek af jobforslag osv. Derudover har borgeren gået hos en
erhvervspsykolog

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Borgeren er som nævnt tidligere pt i praktik hos en CSR-virksomhed, hvor han startede på
15 timer om ugen, 3 timer dagligt. Der er han i praktik som medhjælper på deres
værksted. Han blev øget i timer d 25/9 2018 med 1 time pr. dag, så han nu har 20 timer
om ugen. Formålet med praktikken er at afklare/genoptræne arbejdsevnen med henblik
på det ordinære arbejdsmarked på fuld- eller deltid. Praktikken bruges som støtte til at
kunne vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER

Nogle gennemgående udfordringer med borgeren har været smerter fra et gammelt
benbrud, smerter han tager morfin for. Derudover har han lavt selvværd, og han døjer
meget med hukommelsen. Han har en tendens til at give samfundet skylden for hans
udfordringer. Han har svært ved at sige fra, og han har tendens til at ”knokle igennem” på
trods af smerter, hvilket i sidste ende giver ham flere smerter og derved fungerer som en
ond cirkel.
Ved at snakke med erhvervspsykologen tager han nogle af de problemstillinger til sig, hvor
han selv kan gøre en forskel fremadrettet. Hans syn på tingene undergår en flig af
forandring, selvom han stadig mener, samfundet bærer en del af skylden.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Målet med praktikken og dennes forlængelse er at afklare/genoptræne arbejdsevnen med
henblik på igen at kunne blive gjort parat til det ordinære arbejdsmarked på fuld- eller
deltid.
Borgeren er endnu ikke afklaret, og hans praktikforløb er endnu ikke afsluttet, hvorfor vi
ikke endnu kender status på, hvorvidt han kan vurderes jobparat, og derved kan vi ikke
vide endnu, om hans vej tilbage i job ligger lige rundt om hjørnet.

