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”Breaking down barriers”
Konferenceinvitation
Kære ”nøgleperson”
For at sætte fokus på de barrierer unge med særlige behov møder når de skal ud på
arbejdsmarkedet, inviteres du til konference torsdag den 06/03 2014, kl.09.00-16.00 på
Hotel Niels Juel i Køge.
Du er udvalgt til at deltage i denne konference fordi du sidder i en nøgleposition i forhold til at
få unge med særlige behov videre og ind på arbejdsmarkedet. Det er et vigtigt arbejde og på
høje tid, at vi sætter en ny dagsorden for den gruppe unge, der i årevis har været glemt og
det ligger fint i tråd med intentionerne i Mette Frederiksens nye kontanthjælpsreform.
Vi kan alle sammen være med til at føre denne dagsorden ud i livet og få tingene til at ske,
som ringe i vandet. Det starter med, at du tilmelder dig konferencen.
Projekt ”Poseidon” er et EU projekt, der har til formål at øge jobmulighederne for
målgruppen af unge med særlige behov samt andre dårligt stillede unge.
Formålet med projektet er ligeledes overførsel af innovative færdigheder og teknikker og dele
arbejdsrelaterede erfaringer, på tværs af landegrænserne, at inddrage dig
(samarbejdspartnere) og udvikle fælles projekter for at bremse arbejdsløsheden og forbedre
arbejdsmarkedsforanstaltningerne, for unge med særlige behov.
Programmet er tilrettelagt sådan, at det giver dig mulighed for at komme hele vejen omkring
nogle af de væsentlige problemstillinger. Du vil kunne opleve virkeligheden (systemet) set fra
de unges synsvinkel, både fra Fremtidslinjen og Koppelsberg - samt mulighed for at møde
dem og deres arbejdsgivere og høre nærmere om deres problemstillinger og succeshistorier.
Der er mulighed for at møde en lokal virksomhed, Junckers, der tager et socialt ansvar og vil
gøre en forskel.
Du får også mulighed for at høre om projektet, hvor langt vi er nået, samt oplæg fra Thomas
Szulevicz, adjunkt ved Institut for Kommunikation ved Aalborg universitet.
Derudover bliver du præsenteret for to spændende projekter fra Østrig, Wien Work og
Atempo/Nueva. Begge projekter er med til at sætte nye standarter for, hvordan man
inddrager og inkluderer unge med særlige behov, på arbejdsmarkedet.
Vi håber, du vil være med til at sætte en ny dagsorden for unge med særlige behov. En
dagsorden, hvor værdighed og ligeværd er i fokus og, hvor vi sammen sætter nye standarter
for inklusion på arbejdsmarkedet.
Vi har sammensat et program med masser af vitaminer og inspiration.
Vi håber at have vakt din interesse.
Vi ses!
Med venlig hilsen
Poseidon gruppen
Tilmelding senest fredag den 28. februar 2014 på www.uuv.dk.
Konferencen er gratis, men ved udeblivelse opkræves et gebyr på 500 kr.
Det foreløbige program, samt projektbeskrivelsen finder du vedhæftet (ret til ændringer forbeholdes).
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Mai Greve på mai.greve@koege.dk
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Information om oplægsholdere
Thomas Szulevicz har skrevet en ph.d. afhandling, som tager udgangspunkt i et flerårigt
forskningsprojekt på Havredal Praktiske Landbrugsskole. Thomas fokuserer blandt andet på,
hvordan skolen har succes med at uddanne elever, som ikke kan indgå i det ordinære
uddannelsessystem. Han fremhæver fire punkter, som har afgørende betydning for gruppen af
elever: Havredal projektet viser, at der er læringspotentiale og ressourcer i praktiske
situationer, dette kaldes også for situeret læring. Det betyder derfor meget for eleverne, at
skolen er et rigtigt landbrug med meningsfyldt arbejde så de kan se formålet med
arbejdsopgaverne. Ansvar er et tredje væsentligt element for succes. Eleverne får tildelt
ansvar og det i sig selv er en form for anerkendelse, som giver succesoplevelser. Sidst men
ikke mindst bliver der taget hensyn til elevernes individuelle behov og ønsker.
Fremtidslinjen og JAW Koppelsberg bygger på de samme værdier og tilgang til læring som de
gør på Havredal Praktiske Landbrugsskole.
Atempos mål er behandle alle alle mennesker i samfundet lige. Der er 80 ansatte og 25 % af
disse har en eller anden form for handicap. Det gør organisationen til en af de førende sociale
virksomheder i Østrig. Atempo har fokus på uddannelse, job og gode arbejdspladser. De
arbejder med brugerdrevne evalueringer af servicekvalitet, information i ”let-at-læse”-sprog og
samråd og assistance for fri tilgængelighed. Atempo organiserer også mange projekter,
hvorigennem de afprøver nye ting, og deltager i forskningsprojekter.
Wien Work er en innovativ ikke-profit, social økonomisk organisation, som kreerer og finder
arbejde til mennesker med handicaps. Folk med handicaps, kroniske lidelser eller langvarig
arbejdsløshed får mulighed for at deltage i økonomiske og sociale projekter. På nuværende
tidspunkt er omkring 600 beskæftiget gennem Wien Work og to tredjedele af medarbejderne
og lærlingene har fysiske eller sensoriske handicaps, indlæringsvanskeligheder eller har været
langtidsledige. De fungerer som en hver anden privat virksomhed og deres medarbejdere får
løn i henhold til kollektive overenskomster. Der tilbydes en omfattende høj kvalitetsvifte af
tjenester og produkter og organisationen er dedikeret til at opnå stærke resultater som
virksomhed med henblik på at opfylde deres sociale opgaver. Med deres aktiviteter bidrager de
til at øge den offentlige bevidsthed når det gælder spørgsmål om medborgere med handicaps.
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Program for konference torsdag d.6 marts 2014
Kl.09.00-10.00

Morgenmad

Kl.10.00-10.15

Velkomst ved Køges Borgmester, Flemming Christensen

Kl.10.20-10.50

Åbningstale ved Viceborgmester i Greve og MF, Liselott Blixt
”Det er utrolig vigtigt at sikre beskæftigelse til de unge mennesker,
vi er vant til blev sat på varig forsørgelse. Ikke blot for samfundets
skyld, men også for at de bliver en del af det sociale fællesskab og
det omkringliggende samfund”

Kl.10.55-11.15

Præsentation af projekt Poseidon

Kl.11.15-11.30

Pause

Kl.11.30-12.30

Oplæg og spørgsmål til Thomas Szulevicz fra Aalborg Universitet
Fortæller om et flerårigt forskningsprojekt fra Havredal Praktiske
Landbrugsskole og kommer ind på hvad der fungerer for målgruppen

Kl.12.35-12.50

Lars Plechinger, vedligeholdelseschef fra Junckers
En kort orientering om praktik og samarbejdet med Fremtidslinjen

Kl.12.55-13.15

Cases med elever fra Fremtidslinjen og Koppelsberg

Kl.13.15-14.15

Frokost og mulighed for at tale med eleverne fra de to institutioner

Kl.14.15-14.45

Præsentation af Wien Work
Præsentation af deres organisation, samt hvordan de er med til at
opfylde deres sociale opgave

Kl.14.50-15.25

Præsentation af atempo/nueva
Præsentation af deres organisation, som er en af de førende sociale
virksomheder i Østrig

Kl.15.25-15.40

Kaffe, kage og networking

Kl.15.40-16.00

Opsamling, spørgsmål og tak for i dag

Flemming
Christensen
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Tilmelding til konferencen den 6. marts 2014
Besøg www.uuv.dk og klik dig ind på ”Her og nu” / ”Kursus” hvor du tilmelder dig.
Efter korrekt udfyldning modtager du automatisk en bekræftelse pr. mail.
Vi glæder os til at se dig!
Tilmelding senest fredag den 28. februar 2014

Konferencen finder sted på:
Hotel Niels Juel
Toldbodvej 20
4600 Køge

Ret til ændringer forbeholdes
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Poseidon – et projekt mellem Jugendaufbauwerk (JAW) Plön-Koppelsberg og UUV/
Fremtidslinjen i Køge Bugt.
Poseidon et projekt, der bygger bro og skaber inspiration på tværs af Østersøen. Poseidon
kendes af de fleste som havets gud og er derfor det naturlige valg som projektnavn, da det er
gennem samarbejde over Østersøen at projektet og de to medvirkende institutioner bindes
sammen.
Titlen på projektet er ”POSEIDON – innovative og grænseoverskridende strategier og
metoder til integration i samfundet af unge med generelle indlæringsvanskeligheder
i samfundet i Femern Bælt Regionen”.
Den primære målgruppe for projektet er unge op til det 25. år med generelle
indlæringsvanskeligheder, som gennem projektet tilbydes mulighed for at forbedre deres
uddannelse.
JAW er en del af det regionale uddannelses- og arbejdsmarked i Tyskland. I mere end 50 år
har JAW været del af talrige tiltag indenfor erhvervsuddannelsesområdet og været en stabil og
kompetent partner indenfor det erhvervsmæssige integrationsområde for unge med sociale og
generelle indlæringsvanskeligheder i regionen.
Projektet er bygget op omkring tre arbejdspakker. Det er projektets mål at få unge med
generelle indlæringsvanskeligheder ind på arbejdsmarkedet, både i Danmark og i Tyskland,
samt inkludere dem bedre i samfundet gennem deltagelse i erhvervslivet.
De tre arbejdspakker har følgende overskrifter:
1. Uddannelsessamarbejdet for unge med generelle indlæringsvanskeligheder
2. Videreudvikling af læringsmetoderne på Fremtidslinjen og JAW og kvalificering ved
overgangen til uddannelse og erhverv
3. Offentlighedsarbejde, koordination og ansvarlighed
JAW Koppelsberg, UUV Køge Bugt / Fremtidslinjen er partnere i INTERREG Femern Bælt
projekt ”POSEIDON”. Projektbevillingen er på 440.077 euro svarende til 3,3 mio. kroner i
projektperioden 1.1.2013 – 31.12.2014.
Jugendaufbauwerk (JAW) Plön-Koppelsberg, Tyskland:
Som virksomhed er JAW en del af det regionale uddannelses- og arbejdsmarked og har i mere end 50 år gjort tiltag
indenfor erhvervsområdet og integrationsområdet for unge med sociale og generelle indlæringsvanskeligheder. Et
vigtigt udgangspunkt for arbejdet med de unge er at organisere den nødvendige støtte for det enkelte individ.
Placeringsraten af unge i uddannelse, beskæftigelse og andet som resulterer i integration på arbejdsmarkedet, har
altid været meget positiv.
Skolen har 15-20 elever ad gangen og skoleperioden strækker sig over 11 måneder, med 33 ansatte.
Ungdommens UdannelsesVejledning – UUV Køge Bugt - er et fælleskommunalt ligeværdigt samarbejde mellem
Greve, Køge, Solrød og Stevns kommune og ét af de 53 vejledningscentre i Danmark. Der er 73 ansatte i UUV. Køge
Kommune er driftskommune.
UUV dækker kommunerne: Greve, Køge, Solrød og Stevns. I alt 150.000 indbyggere og 22.000 unge mellem 6.
klasse og det 25. år. UUV samarbejder med folkeskolerne, områdets privat- og efterskoler, opholdssteder,
specialskoler, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne, det lokale erhvervsliv samt kommunernes
familieafdelinger og jobcentre.
Fremtidslinjen: Fremtidslinjen er en STU (3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)
ungdomsuddannelsesinstitution, som Køge Kommune har etableret. Uddannelsen drives af UUV. Der går 35 unge på
uddannelsen, og der er ansat 16 personer.
Se: www.fremtidslinjen.dk
Danske projektpartnere i Poseidon: Jobcenter Stevns, Jobcenter Greve, Jobcenter Solrød, Jobcenter Køge, Køge
Arbejdsgiverforening, LO Køge Bugt og Arbejdsmarkedsafdelingen i Køge.
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