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”KLAR TIL START” ER EN UNIK VELFÆRDS- OG JOBMÆSSIG SUCCESHISTORIE
MED FLERE OG FLERE UDSATTE UNGE OG VOKSNE PÅ VEJ I UDDANNELSE, I
ARBEJDE MED JOBGARANTI OG VÆK FRA KONTANTHJÆLP I HELE LANDET
”Klar til Start”-konceptet, og samarbejdet er blevet en succes, fordi det hjælper unge og voksne med Autisme
Spektrum Forstyrrelser (ASF) til at finde værdi i livet og en plads på det danske arbejdsmarked. Senest er der
et nyt jobtræningsforløb for i fakta på Bornholm, men vi har flere kandidater på vej i hele landet.
I 2016 vil yderligere 50 med autisme være i gang med ”Klar til Start”-forløbet og på vej i fx et flexjob, et
skånejob eller i et ganske almindeligt job (deltid) – senest i Nexø og snart i Hadsten, Hårlev, Næstved,
Aabybro og Ringe med flere byer på vej. Kort sagt: ”Klar til Start” gør nu en forskel i hele landet!

Mere end blot virksomhedens sociale ansvar, det er en konkurrencemæssig fordel
”Klar til Start” differentierer sig fra andre jobtræningsforløb ved at være er et koncept, der garanterer en
form for fast, betalt arbejde til sidst. Med sådan en garanti er det derfor mere end blot social ansvarlighed,
som gør, at fakta-koncernen har engageret sig. fakta-butikkerne har stor gavn af de særlige spidskompetencer, som unge og voksne med ASF tilbyder. Salgsdirektør i fakta, Jens Romundstad, uddyber:
”fakta har en stor udfordring i at skabe og indbydende butikker, og et arbejde i fakta er et slaraffenland for de unges behov for
orden og sans for detaljer […] og hvis vi i fakta er lidt bedre end alle andre til at gøre de mennesker, der er i randzonen af den
stående arbejdsstyrke til en succes, så har vi faktisk også en konkurrencefordel”

”Klar til Start” tager blandt andet højde for virksomheders stadigt stigende behov for kvalificeret
arbejdskraft til opgaver med krav om høj, vedvarende standard og med rutineprægede processer. Der er
således god grund til at få unge med autisme ind på arbejdsmarkedet, mener Karen Nisbeth, der er medlem
af forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer-Bornholm, og som overfor TV2 Bornholm har
understreget, hvordan de unge netop er enormt gode til faste rutiner, gentagelser og ryddelighed.

En succeshistorie for de udsatte unge, deres forældre og deres hjemkommune
Det er således lykkedes Unges og fakta-koncernen at udvikle et effektivt koncept, som er med til at løse
både erhvervslivets og flere af landets kommuners udfordringer i forhold til ressourcesvage borgere på
kontanthjælp, uden for uddannelsessystemet eller på og på vej på førtidspension. Og det er netop disse
egenskaber, som får Borgmester Thomas Adelskov fra Odsherred Kommune til at anbefale ”Klar til Start”:
”Jeg er stolt over, at det er lykkedes os at flytte nogle udsatte borgere fra kontanthjælp til et butiksjob i fakta, og jeg er meget
imponeret over ”Klar til Start”-konceptet, som jeg mener mange andre kommuner kan drage nytte af”

”Klar til Start” har i dag samarbejde med 33 kommuner og har foreløbigt hjulpet 11 unge og voksne med ASF,
som ellers ville være uden for uddannelsessystemet og jobmarkedet, med at finde meningsfyldt arbejde i
fakta-butikker. Unges Uddannelsescenter arbejder på at få konceptet bredt ud til flere industrier og brancher.

Fakta om ”Klar til Start”






Et beskæftigelsesforløb for unge og voksne med autisme
Dagligvarekæden fakta giver jobgaranti til alle, der gennemfører forløbet
Unges Uddannelsescenter har 10 afdelinger/partnere i hele landet
fakta tilbyder jobgaranti og håber nu på, at få andre virksomheder med i ”Klar til Start”
fakta og ”Klar til Start” fik CSR People Prize af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

For yderligere information om ”Klar til Start” kontakt venligst Dennis Dalgaard på +45 6165 1040 og på
dalgaard@unges.dk eller besøg hjemmesiden www.klartilstart.dk.

