Rundt om ”Det inkluderende arbejdsmarked”
DASSOS inviterer til fælles viden-workshop
Torsdag den 13. september 2018 kl. 9-12
Kære fagchefer og afdelingsledere på social/voksenhandicap og beskæftigelsesområdet
Voksenhandicap er et fælles udviklingsområde i dette års rammeaftale mellem de
midtjyske kommuner og Region Midtjylland.
Ambitionen i rammeaftalen er at understøtte videndeling og dialog på tværs om faglige
udviklingstiltag og ny praksis på voksenhandicapområdet. Derfor afholdes en række
viden-workshops om de indsatsområderne som kommunerne og regionen pegede på i det
fælles rammepapir. Læs mere her.
Temaet for denne viden-workshop er Det Inkluderende Arbejdsmarked.
Workshoppen byder på indlæg fra både kommuner og det fælles midtjyske initiativ
Rummelig i Midt. Vi ønsker herigennem at skabe rum til gensidig videndeling om de
mange erfaringer, der gøres her i Midtjylland.

Program
9.00-9.15

Velkomst ved Ejnar Tang, Handicap- og Psykiatrichef, Herning Kommune

9.15- 9.45

Rummelig i Midt. Erfaringer at skabe jobåbninger for borgere på kanten i
Midtjylland.

9.45- 11.30

Cafe-oplæg: Rundt om det inkluderende arbejdsmarked
• Skånejobs til udviklingshæmmede
• Førtidspensionister i job
• Spot potentialet og sæt kursen mod et arbejde
• Indslusningsforløb for døve og hørehæmmede

11.30-12.00

Fælles afrunding og sandwich

Tilmeld dig til Sekretariat for rammeaftaler på mail kbl@viborg.dk senest den 6.
september 2018.
Med venlig hilsen
Planlæggerne: Aarhus, Randers, Herning og Holstebro Kommuner samt Region Midtjylland
På vegne af DASSOS,
Den Administrative Styregruppe for Social og Specialundervisningsområdet i Midtjylland

HVOR?
Viborg Rådhus
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

HVORNÅR?
Torsdag d 13.
september
kl. 9:00 – 12:00

HVEM?
Workshoppen er
målrettet fagchefer
og afdelingsledere
fra socialområdet /
voksenhandicap og
beskæftigelsesområdet

TILMELDING

Senest den 6.
september 2018 til
Sekretariat for
Rammeaftaler på:
kbl@viborg.dk
Deltagelse er gratis

Rundt om ”Det inkluderende arbejdsmarked”
Oplæg om det inkluderende arbejdsmarked
Skånejobs til udviklingshæmmede, Line Bjørnsen og Gitte Breinholt Bjerregaard, Aarhus
Kommune
Aarhus Kommune har udviklet ”Jobstien”, hvor man understøtter social inklusion af borgere med
udviklingshæmning ved give dem mulighed for at arbejde på en ordinær arbejdsplads.
Førtidspensionister i job, Sven Preisel, Horsens Kommune
Horsens kommune arbejder målrettet med at udvikle SEL§ 103 området samt at øge antallet af job
med løntilskud til førtidspensionister. Ambitionen er, at borgerne får udviklet deres potentiale ved
at komme i job udenfor de beskyttede værksteder. Strategien består af forskellige spor herunder:
målrettede individuelle karriereplaner, individuelle match imellem borger og virksomhed,
tværgående samarbejde imellem det sociale område/jobcenter og virksomheder, samt en
målrettet udvikling af personalets mindset i en beskæftigelsesorienteret retning.
Spot potentialet og sæt kursen mod et arbejde, Jette Fabian, Viborg Kommune
Viborg Kommune arbejder med en arbejdsmarkedsrettet indsats til førtidspensionister i Viborg
Kommune bestående af ny strategi, ny indsats og ny tilgang. Formål med indsatsen er, at sætte
spot på førtidspensionister, såvel indenfor handicap som psykiatri, der kan motiveres til et arbejde
så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.
Indslusningsforløb for døve og hørehæmmede, Mikkel Munk-Hartge, Rummelig iMidt
En stor del i den erhvervsaktive alder har problemer med hørelsen og omkring 10.000 har en så
betragtelig nedsat hørelse eller døvhed, at det gør kommunikationen besværlig og kan føre til
social isolation og marginalisering på arbejdsmarkedet. Rummelig IMidt vil præsentere erfaringer
fra et indslusningsforløb for døve og hørehæmmede på Castbjerggård.

