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“FLERE SKAL MED” – på SYNerGAIA 

 
 
	
FORMÅL 

Formålet med projektet er, at flest muligt etniske kvinder eller mænd kommer 
væk fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Dette skal ses i forhold til 
helbred og andre reelle begrænsninger i funktionsevnen, som ikke baserer sig på 
manglende arbejdsidentitet og mangelfulde sprogkundskaber.  
	
Målet er at optræne en gruppe etniske kvinder eller mænd til arbejdsmarkedet. 
Efter et gruppeforløb med undervisning og efterfølgende en vekselvirkning 
mellem undervisning og virksomhedspraktik, vil det blive vurderet hvorvidt 
kvinderne eller mændene er i målgruppen til at blive selvforsørgende eller 
hvorvidt deres funktionsevne er så nedsat, at der skal pågå nærmere udredning 
og afklaring mod fleksjob.  
 
 
Delmålene i forløbet er: 
	

• at tage mere ansvar for eget liv og processen ift. at blive en 
del af det danske arbejdsmarked 

• at træne mødestabilitet 
• at komme i en praktik - og blive afklaret ift. erhvervsevne 
• at få hjælp, undervisning, støtte, guidning mv til ovenstående 
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MÅLGRUPPE 

Målgruppen for dette forløb er kvinder eller mænd :  

• der ikke har en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked 

• der ikke har troen på/eller er i tvivl om egne evner ift. at arbejde 

• har brug for støtte til at finde eller fastholdes i en ønsket, mulig og relevant 
praktik 

• har brug for støtte til at fastholdes i og tage mere ansvar for egen proces 

• der kan være udfordret af det danske sprog 

• har helbredsmæssige - fysisk/psykisk eller sociale udfordringer 

• har brug for undervisning ift. det danske arbejdsmarked, regler - skrevne 
som uskrevne, kulturmødet, lovgivning, kropssprog og psykoedukation  

FORLØB 

Forløbet er over ca. 6 måneder, hvor der i starten af forløbet er 2 dages 
undervisning af 2,5 time pr. gang pr. uge. Undervisnings hyppigheden sættes 
ned efterhånden, og deltagerne starter i forskellige virksomhedspraktikker. 
Gruppen mødes fortsat – til undervisning ift. de udfordringer der er ift. at starte 
eller fastholdes i praktikken, konflikthåndtering, håndtering af egne 
problematikker mv. 

Virksomhedspraktikken sker i samarbejde med kommunens jobkonsulent, og der 
er i forløbet en tæt kontakt mellem SYNerGAIA, borger, sagsbehandler og 
jobkonsulent. 

SYNerGAIA i Herning starter i alt 3 hold op i 2019 som har det mål at deltagerne i 
løbet af 12 kursus gange skal skabe forandringer – nye vaner for deres egen 
sundhed. 
 

 
 
 
TILMELDING & PRIS 
 
Tilmelding og nærmere information om forløbet, kan ske til daglig leder af SYNerGAIA 
Ulla Koefoed  på usk@synergaia.dk. eller på mobil 6055 7325. 
 
Prisen er 6000 kr. pr. deltager for hele forløbet. 
 
 
www.synergaia.dk 
 
 
 


