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SIND-AKTIVITETER

Efter stor donation kan SIND
Erhverv bygge bro til job og nye
fremtidsdrømme for udsatte borgere

SIND

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 5,24 mio. kr. til projektet “Rampen til det gode
arbejdsliv”. Projektet drives af SIND Erhverv, der er en del af SIND Pårørenderådgivning,
sammen med Silkeborg og Norddjurs kommuner og løber indtil udgangen af februar 2024
AF HENRIK HARRING JØRGENSEN
”Har man en kørestolsbruger, bygger man en
rampe. Men hvordan bygger man en rampe
til folk med psykiske lidelser?” Sådan spurgte
SIND-formand Knud Kristensen i et interview
med magasinet ”Hus Forbi” i 2015. Siden interviewet har SIND Erhverv, der er en aktivitet
under SIND Pårørenderådgivning, fået indgående erfaring fra flere midtjyske projekter med
at hjælpe borgere, der er godkendt til fleksjob,
ind på arbejdsmarkedet. Med erfaringerne og
en stor donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 5,24 mio. kr. kan SIND Erhverv nu
intensivere indsatsen med et nyt projekt,
”Rampen til det gode arbejdsliv”.
Projektet betyder dels, at 140 borgere
i Silkeborg og Norddjurs kommuner frem
til udgangen af februar 2024 sammen med
deres pårørende får en helt særlig opbakning fra SIND Erhverv. Borgerne, der er tilkendt
fleksjob, er ramt af psykisk sygdom eller sårbarhed og har hidtil haft særlig svært ved at få
eller fastholde et job. Projektet fokuserer også
på at skabe et godt match mellem borgeren
og arbejdspladsen, som får rådgivning og tæt
kontakt. Derudover vil projektet, der evalueres
af det eksterne konsulenthus Defactum, skabe
erfaringer, der kan inspirere kommuner i hele
Danmark.

Bestemmer selv

Målet med det nye projekt er, at 70 pct. af
borgerne oplever øget trivsel, og at 55 pct.
ansættes i fleksjob.
Projektet tilfører noget nyt til de metoder,
de danske kommuner normalt bruger. Først og
fremmest har SIND indgående erfaring med
rådgivning og støtte. Ikke blot om arbejdslivet, men om hele livet. Projektmedarbejdere
støtter den enkelte borger, der har adgang til
tidsubegrænset støtte før og under ansættelsen. Desuden hjælper SINDs ansatte og frivillige med at modgå ensomhed og social
isolering ved at skabe netværk med andre borgere i samme situation.
Også hjemmebanen er omfattet af projektet. Som noget nyt har SIND Erhverv også
tilbud til de pårørende, specielt børnene.
Mange borgere i målgruppen bor sammen
med andre, der også er ramt af psykiske udfordringer. I tidligere projekter var andelen 30
pct. af ægtefællerne eller samleverne og 61
pct. af børnene.
”Mange har udfordringer og problemer
i deres liv, der skaber bump på vejen ind på
arbejdsmarkedet. Også problemer hjemme
kan gøre det svært at fastholde et job. SIND
Erhvervs aktiviteter omfatter både støtte til
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Jonna Winther
den enkelte deltager og tilbud til familien,”
siger projektleder Jonna Winther.

Rådgivning

SIND Erhverv har erfaring med en lang række
barrierer, der kan stå i vejen for et fleksjob.
Udover borgernes personlige udfordringer, så
kan erhvervsliv og jobcentre stå med mange
spørgsmålstegn. Her bidrager projektet fx
med opsøgende arbejde, information og
rådgivning.
”Vi bygger bro mellem borgeren, jobcenteret, socialpsykiatrien, virksomhederne og foreningerne. Gennem hele forløbet er udgangspunktet den enkelte borgers ønsker og
fremtidsdrømme. Resultatet er, at relationer,
tillid og tryghed styrkes for alle involverede,”
siger projektleder Jonna Winther.
Læs mere på www.sinderhverv.dk/
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