Case beskrivelser – Aarhus Kommune, Team Futurum 4

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 mand på 37 år. Han er på sygedagpenge og har en diagnose med Asperger,
samt tendens til depression. Borgeren er uddannet Cand. Mag i nordisk sprog og litteratur.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Borgeren var selv medvirkende til at finde en relevant praktik i en virksomhed. Borgeren
har brug for defineret struktur på opgaverne og har tendens til at blive for perfektionistisk,
og han kan komme i tvivl om, hvorvidt den givne opgave er lavet ”godt nok”. Desuden er
der mindre udfordringer med de sociale sammenhænge, hvor borgeren kan komme i tvivl
om relationer og det at forstå de sociale sammenhænge. Dette understøttes jævnligt via
sms-beskeder, telefonopkald og samtaler. Efter behov blev der afholdt møder på
arbejdspladsen.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Borgeren fik ikke tilbudt en ledig stilling, da han ikke var den rigtige profil. Borgeren
fasthold praktikken, indtil der var fundet en anden løsning. Borgeren fandt selv et nyt sted,
hvor han efterfølgende havde fire ugers praktik og efterfølgende lovning på ansættelse i et
½ år i løntilskud.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER

Der er ingen tvivl om, at indsatsen har været vigtig i forhold til, at borgeren selv kan
italesætte særlige skånehensyn, som er vigtige for arbejdsrelationen både fagligt og
socialt.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Borgeren skal nok fastholdes på arbejdsmarkedet efterfølgende, hvis hans skånehensyn
bliver taget alvorligt både fra borgerens egen side og den kommende arbejdsgiver.

ANDET

