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Projektets resultat-mål er:
 Bringe kontanthjælpsmodtagere af anden etnisk
oprindelse, matchgruppe 3-4 i
arbejde/uddannelse/løntilskud i løbet af ½ år
 80-90 borgere igennem på 3 år
 Nedbringe sygefraværet til 10 %
 Udvikle samarbejdet med de praktiserende læger i
Herlev Kommune
 Udvikle samarbejdet med boligforeningerne i Herlev
Kommune
 Udvikle samarbejdet med social- og
sundhedssektoren
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Resultater:
Hold 1-6, 93 borgere
 17 borgere i job
 3 borgere i løntilskud
 1 borger i fleksjob
 8 i uddannelse
 7 anden forsørgelse
 8 førtidspensionsafklaring
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Den tværfaglige
integrationsindsats:
 Den socialfaglige del: Afsæt i det hele menneske. Vi
anerkender den vinkel, det enkelte menneske har af
sin egen situation – vi er alle eksperter i vores eget
liv! Samarbejde med socialafdeling, familieafdeling og
de praktiserende læger. Trappemodel
 Privat virksomhed: Virksomhedsrettet tilgang med
fokus på selvforsørgelse så hurtigt som muligt. Stort
netværk og erfaring med gruppen med anden etnisk
baggrund.
 Sprogcentret: Fokus på de sproglige og kulturelle
kompetencer samt viden om indlæringsprocesser,
kvalifikationer og barriere i forhold til uddannelse og
arbejdsmarked
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 Vi tør være nysgerrige på hinandens vinkler og være
åbne over for, at vi ser/oplever tingene med ”forskellige
briller”.
 Håndholdt, hurtig opfølgning
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Metode:









Vi arbejder fremadrettet ud fra et anerkendende perspektiv med fokus
på job.
Vi står fast på den enkeltes ansvar for at forsørge sig selv, samtidig
med, at vi aktivt støtter med at formindske de barrierer, der er
Fælles visitation med fokus på jobmuligheder
Sproglig vurderinger + individuelt tilrettelagt sprogundervisning.
Efter visitation: 2 introdage, på sidste dag 2 praktikønsker (Hvis de
ikke vælger, vælger vi).Borgerne skal hurtigt i praktik. Håndholdt
opfølgning.
Sidemænd på praktikstedet
Fællesdage (erfaringsudveksling, netværksdannelse, kommunikation
om praktik, helbredsopfattelse, motion, kønsroller)
Helbredsopfattelse – en af de største barriere







Lægerne orienteres via brev om at projektleder er en myndighedsperson, således at
borgeren ikke sygemeldes for kendte lidelser
Trekantssamtaler (læge, projektleder, borger)
Vi skader ikke folk ved at sende dem ud i praktik, men via samarbejdet tager vi højde
for den enkeltes skavanker og fastholder, at de skal i praktik
Kommunelægen deltager i fællesdag (sygdomsopfattelse/autoritet)

Sundhedshuset (motion/kost)
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Den gode historie:
37 år, Kurder fra Irak, medtraumatiseret kvinde (ægtefælle
PTSD), kunne derfor ikke gå hjemmefra.
3 børn (2, 4 og 12 år).
9. + 10. klasse VUC
Uddannet fitness-instruktør 2003
 1. Praktik: T.I.M – kommunalt projekt, Herlev Hallerne
 Nu Herlev Kommunes sundhedshus. Aktiv med at sætte
gang i Herlevs projekthus, være bindeled til mor/barngymnastik for etniske og tilbud til psykisk syge.
Ambassadør og katalysator på vores fællesdage for hvad
motion kan betyde for krop og psyke.
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Den gode historie:
37 år, fraskilt kvinde, 4 børn,
5 års skole fra Libanon, DU2, 4
50 % reduktion lungekapacitet
Astma, smerter i venstre arm










1. Praktik: Køkken, plejehjem
Hygiejnekursus
Op i tid + rengøringsopgaver
Ansøgning + CV
Kompetencekort
2.Praktik: Opvasker efterfulgt
af 25 timers vikariat på
Rådhuset
3. Praktik: Blæksprutte i ITfirma
Ansat med løntilskud + danskog Edb-undervisning
Ansat 1. maj 2009
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Mødet med en dansk arbejdsplads –almindelige mennesker
Troen på at alle har ressourcer og kompetencer
Arbejde med mennesker på deres præmisser på en anerkendende
måde. Vi bruger i høj grad den coachende tilgang med det klare
mål, at den enkelte skal tage ansvar for og forholde sig til,
hvordan man kommer ud af kontanthjælpssystemet
Bedre kendskab til sammenhæng mellem krop og psyke, almen
viden om træning mm.
Fællesdage: De andre deltageres feedback til den enkelte. Fokus
på den enkeltes ressourcer, værdier og erfaringer - synergi i
gruppen.
Praktisk individuelt tilrettelagt sprogundervisning.
Der hvor vi kan se det rykker, er når kursisten får en anden bevidsthed i
forhold til egen arbejdsidentitet.
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Dynamik i partnerskabet: Styrker fra forskellige
virksomhedskulturer med fokus på arbejdsmarkedet.
Samarbejde på tværs i forvaltningen.
I det daglige arbejde – bl.a. opfølgningssamtaler og ved fællesdage
arbejder vi med afsæt i kognitive metoder – dvs. afsæt i tanke,
følelse, handling og kropslig reaktion. Vi ser fejlene den enkelte
gør som et udviklingspotentiale.
Kulturmødet: Vi tør sætte fokus på forskelle og ligheder og tør
forholde os til det. F.eks. bestemte beklædninger/modvilje mod
ex. Svinekød – hvad betyder det ift. jobmuligheder ?
Synliggørelse at regler og do-and-don´ts ift. et arbejdsliv.
Praktisk individuelt tilrettelagt sprogundervisning.
Lægesamarbejdet.
Sidemandsoplæring og opbygning af virksomhedsnetværk.
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Ved skift i projektledelsen fokus på rammer og værdier for
projektet.
Forankring /implementering på Jobcentret.
Samarbejde med virksomheder –konjunkturudsving.
Videreudvikle metoder til at rykke ved egen
sygdomsopfattelse/offerrolle.
Mulighed for fysisk træning/viden om kroppen
Forløbets varighed på 6 måneder.
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