– en særlig vej i job

Særligt
tilrettelagt uddannelse
med jobgaranti
for unge og voksne med
Autisme Spektrum Forstyrrelser

med støtte fra

”Klar til Start”
Det bedste tilbud med JOBGARANTI
”Klar til Start” tilbyder et individuelt tilrettelagt
uddannelsesforløb til unge og voksne med Autisme
Spektrum Forstyrrelser (ASF). Ved endt uddannelsesforløb tilbyder fakta et job på ordinære vilkår,
fleksjob eller skånejob.
Det er kursistens kunnen efter næsten endt forløb,
der afgør, hvilken type af ansættelse som finder
sted efter endt kursusforløb. Der er landsdækkende
JOBGARANTI til alle, som gennemfører forløbet.

Kontanthjælp
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Målgruppen er mennesker unge og voksne med
ASF på minimum et moderat funktionsniveau. Med
”Klar til Start” kan de unge og voksne komme under loven om aktiv beskæftigelse og bidrage aktivt
til samfundet, samtidig med at de oplever et tilhørsforhold og får kolleger på en arbejdsplads. De
får en arbejdsidentitet, hvilket har stor betydning.
Fordele er bl.a.:
-- Øget livskvalitet
-- Større social indsigt
-- Bedre i stand til at håndtere eget liv
-- Være selvforsørgende
-- Samfundsmæssig besparelse
-- Sidst, men ikke mindst: bidrage til virksomheden og samfundet
fakta ansætter de unge og voksne med autisme
i kraft af deres handicap – ikke på trods af deres
handicap

Uddannelsen
”Klar til Start” er et unikt samarbejde mellem højtspecialiserede pædagogiske fagpersoner og fakta.
Forløbet er individuelt tilpasset den enkelte kursist
og foregår i udvalgte fakta-træningsbutikker.
Der er udviklet en særlig faglig metode for opkvalificering og undervisning med materiale bestående
af et evidensbaseret metodisk redskab, der specifikt
er udviklet til ”Klar til Start”.
Der er ansat en projektmedarbejder til hver fakta-træningsbutik, som varetager undervisningen.
I træningsbutikkerne foregår alt teori 1:1 og den
praktiske træning foregår oftest med sidemandsoplæring, som en af de centrale og bærende dele i
forløbet.
Der holdes ugentlige trivselssamtaler, og der foretages skriftlig evaluering på kursisten hver 3. måned
på både ”hårde færdigheder” og ”bløde” (sociale)
kompetencer. Dette gøres i samarbejde med butiks-

chefen og kursisten samt sagsbehandler fra jobcenteret.
Forløbet er opbygget på flg. måde
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Vision
Med ”Klar til Start” vil vi sikre, at mennesker med
handicaps i så høj grad som muligt bidrager og
indgår på det ordinære arbejdsmarked.
”Klar til Start” vil vise, at alle kan bidrage under
hensyntagen til særlige behov og evner.

”Klar til Start” vil skabe øget livsglæde og livskvalitet for personer med handicap.
Med ”Klar til Start” vil vi bidrage til et værdigt liv
for alle gennem retten til arbejde, uddannelse og
ikke at blive diskrimineret.
Det er altid en kunst at komme på den rette hylde –
I hele landet – Uanset hvem man er.
”Klar til Start” er landsdækkende. Ud over partnerskabet mellem fakta og Unges Uddannelsescenter
består ”Klar til Start” af dygtige autismespecifikke partnere og UU – Centre, hvilket gør projektet
landsdækkende.

fakta/Coop
”Klar til Start” er et ligeværdigt ”Best Praxis” CSR
partnerskab mellem Fonden Unges Uddannelsescenter og fakta/Coop-koncernen.
Fakta modtog i 2015 årets CSR People Prize for
”Klar til Start” for gruppen af store virksomheder
(over 100 ansatte)
Træningsbutikkerne udvælges omhyggeligt blandt
faktas, mere end 400 butikker og Coops samlede
1200 butikker.
I fakta undervises blandt andet i flg. områder:
-- Arbejdsmiljø
-- Arbejdsmoral
-- Personlig fremtræden
-- Sociale regler
-- Kundekontakt
-- Varekendskab
-- Vareopfyldning
-- Kassefunktion

”Klar til Start” er et drømmematch mellem udfordringer og ressourcer.
fakta har stort fokus på at skabe spændende og indbydende butikker, og et arbejde i fakta er et slaraffenland
for de unges behov for orden og sans for detaljer”
Salgsdirektør i fakta Jens Romundstad

Hvordan kommer man
med i ”Klar til Start”?
Det er kommunen og jobcentret, der visiterer deltagerne til projektet. Derfor lægger vi vægt på, at
der er et tæt samarbejde med jobcentret og ”Klar til
Start”.
Der er en indbygget jobgaranti i projektet. Derfor
er det vigtigt, at deltagerne er motiverede, og at de
ser det som en gulerod, at de ansættes i et ordinært
job, fleksjob eller skånejob i en fakta butik, hvis de
gennemfører uddannelsesforløbet.
Den ”typiske” deltager vil være en aktivitetsparat
kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtager
(LAB, §2.3 og § 2.13). Men det kan også være en
person, der er i gang med et ressourceforløb (§2.11)
eller jobafklaring (§2.14) samt personer, der er godkendt til et fleksjob (§ 2.4) og førtidspensionister,
der gerne vil i et skånejob (§ 2.6)

Selve uddannelsesforløbet er skræddersyet til den
enkelte og varer maksimalt i 22 måneder. Deltagerne visiteres til forløbet i henhold til § 32, stk 1, nr.
2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (særligt
tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb med
indbygget praktik). Der er en fast månedspris for
deltagelse.
Der er også mulighed for visitation efter lov om
specialundervisning for voksne og som led i et
STU-forløb (tidligst på andet år).
Uddannelsesforløbet foregår i en af faktas træningsbutikker. Ansættelsen sker bagefter i en af
faktas øvrige butikker.

Kontakt: din lokale ”Klar til Start” Partner,
Unges Uddannelsescenter: kontor@unges.dk el. tlf.: 44326612
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Eller projektansvarlig Morten Wulf – mw@unges.dk el. 2277 1411
Hjemmesiden: www.klartilstart.dk
”Klar til Start” får økonomisk støtte fra Velux Fonden

