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Borgeren var under integreringsordning fra Ikast Brande Kommune. Den mandlige borger havde ikke nogle
fysiske problemer, men hans dansk var ikke så godt. Han passede ind i projektet i det med, at han fik
forbedret sit dansk, og han fik en forståelse for det danske arbejdsmarked. I hans hjemland arbejdede han
også som skrædder, og han blev hurtigt en del af de større produktioner. Dette var med til, at han kort tid
efter sit ophold ved Sylab fik et job hos en gardin-systue.
Som alle borgere i projektet var borgeren også til samtale, før han fik lov til at starte hos Sylab. Her fortalte
han om sin fortid i Afghanistan som skrædder, og han fik nogle små opgaver i starten, så vi kunne se, hvilket
niveau han var på.
Fra første dag blev borgeren hurtigt en del af hverdagen på Sylab som alle andre. Han startede med små
syopgaver, indtil hans dansk blev bedre, og det blev lettere for ham at forstå de forskellige symetoder og
kundeopgaver. Ligesom alle andre blev hans arbejde også tjekket inden godkendelse. Borgeren var med i
mange kundeopgaver, alt fra at klippe sengetøj ud til oplægning af bukser, syning af skjorter, og presning af
godkendte styles, der var klar til levering. Grunden til at borgeren kom igennem så mange forskellige
opgaver, var, at han ikke var fysisk dårlig, som andre borgere har været. Og vi har på Sylab brug for
medarbejdere, som kan hjælpe til i så mange opgaver som muligt.
Efter sit forløb ved Sylab fik borgeren job, hvor han var i nogle måneder. Herefter sagde han op grundet et
for ensformigt arbejde. Nu er han igen projektansat hos Sylab, da der er stor efterspørgsel efter vores
service.
Borgeren var glad for at være en del af projektet, glæden i et fællesskab i hverdagen, at få styrket sit dansk
og det at være med til at skabe produkter til gavn for andre. Borgeren er en stabil medarbejder, som stadig
skal lære lidt om arbejdsforholdene i Danmark i forhold til hans hjemland. Men han er ung, lærenem, altid
klar på nye udfordringer, og han er en stabil og positiv person.

