Evaluering af Vejlednings- og afklaringsforløb med aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere
23. januar 2019

Periode: 11.09.17 til 31.12.18
Tilmeldte i perioden: 63 borgere
Heraf afsluttede: 45 borgere
Fortsat aktive i forløb: 18 borgere

Målt effekt




55 % bliver klar til praktik efter endt forløb (inkl. borgere i uddannelse)
100 % er afklaret, både personligt og jobrettet (på nær borgere, det ikke har været muligt at
arbejde med grundet barsel/fraflytning/udeblivelse)
Alle afsluttede forløb er afsluttet med en afsluttende beskrivelse, som kan bruges i den videre
vurderingsproces i jobcenter eller Rehabiliteringsteamet

Resultater for perioden 11.09.17 - 31.12.18
Brug for andet tilbud; 5;
11%

Uddannelse; 4; 9%

Udeblevet/selv afbrudt; 2;
4%

Barsel/fraflyttet; 3; 7%

Uddannelse
Praktik iværksat; 15; 34%
Sygdom/afv. behandling; 5;
11%

Praktik iværksat
Klar til praktik/JC
Fleksjob
Ressourceforløb/pension
Sygdom/afv. behandling

Ressourceforløb/pension;
2; 4%

Barsel/fraflyttet
Udeblevet/selv afbrudt

Fleksjob; 4; 9%
Klar til praktik/JC; 5; 11%

Brug for andet tilbud

Kommentarer til resultater
Forløbet har en positiv effekt på dokumenteret 67%, fordelt på uddannelse, fleksjob, ressourceforløb,
praktik og klar til praktik. 22% er motiveret til at gå i / eller fastholdt i behandlingsforløb. Barsel, fraflyttet
og meget sporadisk fremmøde, har selvfølge været svært at arbejde konstruktivt med. Samlet set ligger vi
tæt på den forventede og aftalte effekt.
Der er tale om en målgruppe, der for de flestes vedkommende ikke tidligere er lykkedes at arbejde aktivt
med – stærkt præget af ustabilt fremmøde og dermed manglende grundlag for beskrivelser og vurderinger.
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Det er lykkedes Integro fra start af at motivere til stabilt fremmøde og dermed grundlaget for en god
afklaringsproces – det skyldes primært gruppeprocessen på holdet, et godt miljø og dermed borgernes vilje
til at ville deltage. Så i forhold til afklaringsprocessen må vi sige at være lykkedes med et rigtig godt resultat.
Det rykker særligt, fordi Integros konsulenter står for det hele – undervisning, individuelle samtaler,
motivation og tæt praktikopfølgning med borgeren. Vi lærer borgeren rigtig godt at kende og kan give lige
præcis den individuelle støtte, der er behov for bl.a. som led i at fastholde den enkelte borgers deltagelse i
virksomhedspraktik.
I forhold til de resterende 18 borgere, der fortsat er aktive i Integros forløb, forventer vi at alle kommer i
praktik.
Uddannelse
Herunder VUC, TAMU og EGU
Fleksjob
Borgere, der efter praktik er bevilget fleksjob og har opnået fleksjob samme sted som sidste praktik. Dette
skyldes bl.a. den tætte opfølgning fra Integro.
Sygdom/afventer behandling
5 borgere er syge og afventer behandling hos læge/psykiatrien – vi har tæt dialog med
sagsbehandler/jobcentret og har i samarbejde vurderet at nogle af disse borgere er afmeldt - de skal i
behandling, inden de skal i videre forløb. Det kan handle om fx skizofreni og svær depression.
Udeblevet/selv afbrudt
2 borgere, hvor vi er i tæt dialog med sagsbehandler om den enkelte borger.
Brug for andet tilbud
5 borgere, herunder 3 borgere, hvor det ikke er lykkedes at motivere til (misbrugs-)behandling og 2 borgere
med psykiatriske diagnoser, herunder svær autisme.

Samarbejde med jobcentret
Vi oplever et nemt og tæt samarbejde med sagsbehandlerne og at vi arbejder i samme retning. Vi kommer
tit på jobcentret og har dialog om aktuelle borgere, stiller spørgsmål mv. Vi ringer også og har dialog
telefonisk og får hurtigt afklaring på spørgsmål. Vi afholder løbende opfølgningsmøder – også ved behov for
at inddrage sagsbehandler som myndighed, herunder omkring fremmøde og sanktioner, hvor både borger,
sagsbehandler og Integro deltager. Vi har også tæt samarbejde med sagsbehandlerne omkring evt.
forlængelser, hvor kontinuiteten med Integros indsats er med til at nedbryde barrierer og skabe afklaring
og progression.
I forhold til samarbejde omkring virksomhedspraktik er fordelingen at jobcentret står for praktiketablering
(suppleret med indsats fra Integro), selve praktikopfølgningen på virksomheden og
arbejdsevnevurderingen.
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