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Oplæggets fokus
 Ny viden om virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for
udsatte flygtninge i Norden
 Vores erfaringer fra 3 større udviklingsprogrammer:
- Projekt 500
- Business Training (Region Syd og Hovedstaden)
- MindSpring
 Konkrete metoder – opsporing, motivation, fokus på hele
familien, ressourcesyn,
 Effekter og dokumentation

Sammenhænge mellem arbejde og mental
sundhed
> Ca. 30% af flygtninge i eksil lider af betydelige PTSD-symptomer
> Beskæftigelse kan bidrage til et lavere symptomniveau
> Genetablering af hverdagslivet for flygtninge i eksil, herunder
beskæftigelse, er en væsentlig del af at forbedre den psykiske helse
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Hvad viser undersøgelsen?
> Begrænset vidensfelt med
sporadisk dokumentation
Helhedsorienterede
og tværfaglige
indsatser

Arbejde først –
indsatser

> Få indsatser for målgruppen
der er beskæftigelsesrettede
Grundige
afdækningsindsatser

Indsatser baseret på
en empowermenttilgang

> Mange indsatser hvor
traumatiserede er en delmålgruppe
> Et praksisfelt i udvikling

Konklusion
> Investering betaler sig
>
>

Ekstra ressourcer sikrer flow – og betyder problemer bliver løst,
før de vokser sig større
Det kræver tid og tilgængelighed at opbygge tillid, at se
‘forandringsparathed’ og afdække ressourcer

> Nuanceret blik på den enkeltes ressourcer
>

Tal ressourcer ift arbejdsmarkedet til en start, tag udgangspunkt i den enkeltes motivation

> Beskæftigelsesfokus frem for forberedelsesfokus virker
>

Men kun sammen med et nuanceret blik for den enkeltes behov
og relevant støtte, opfølgning og efterværn

> Troen på at alle der vil, kan
>

Anerkendelse af det enkelte individs motivation og ønsker er et
gennemgående tema i indsatserne og for dem der udfører dem!

PRÆSENTATION:
Mit navn er Nofa. Jeg er 40 år gammel og fra Syrien. Jeg kom til
Danmark i 2018 sammen med min mand og tre af vores børn.
Jeg taler flydende arabisk og taler lidt dansk. I Danmark har jeg været i
praktik som butiksmedhjælper bl.a. i Superbrugsen og som
køkkenmedhjælper. I Syrien var jeg hjemmegående husmor, og jeg
kan godt lide at lave mad og holde orden derhjemme. Jeg er venlig,
smilende og positiv.
Jeg drømmer om at finde et arbejde, hvor jeg kan træne mit danske
sprog samtidig med at jeg gør et godt stykke arbejde.
I min fritid går jeg lange ture, er sammen med min familie og går på
biblioteket med min datter .
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Projekt 500 – 2014-2017
 Opsøgende indsats til rekruttering af målgruppen
> Størst succesrate gennem direkte henvendelse baseret på
udtræk fra kommunale registrere til identifikation af målgruppen,
sammenkørt med oplysninger om indkomst
 Beskæftigelsesrettet indsats med velkendte tilbud som: Vejledning,
CV og jobsøgningsstøtte, virksomhedspraktik, løntilskud,
opfølgning/ mentorstøtte
> Størst succesrate gennem fleksibel sammensætning af indsats
målrettet den enkelte lediges behov, ressourcer samt job eller
uddannelsesmål

sådan finder du de ægtefælleforsørgede

Resultater Projekt 500 – indsats for
ægtefælleforsørgede i 6 kommuner (2014-17)
Projekt 500 omfattede 274 deltagere hvoraf:
 35 % kom i ordinær beskæftigelse eller blev selvstændigt
erhvervsdrivende
 20 % påbegyndte uddannelse på ordinære vilkår
 17 % opnåede status som erhvervsaktive
Beskæftigelse: Indenfor bl.a. service-, sundheds- og detailområderne
 28 % blev afsluttet af anden årsag (fx barsel, sygdom eller
manglende ønske om at fortsætte i projektindsatsen)
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Business Training – inklusion af udsatte
flygtninge på arbejdsmarkedet
> Finansieret af Den Europæiske Socialfond.
> Region Syddanmark og Region Hovedstaden.
> 8 kommuner.
> 344 Deltagere/ 250 optaget.
> 32,5 % af de afsluttede deltagere er blevet selvforsørgende.
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Business Training
> Målgruppe
> Indsatser

Team
Sessions

Mentor

Place
and
Train
Individuelle
samtaler

Support
Service

23.01.2020

MindSpring
– empowerment af flygtninge og indvandre
 Baggrund: Holland siden 2002 og Danmark siden 2010


Findes stadig i Holland, Belgien og forhåbentligt snart i Island

 Formål: forebyggelse af eksilproblematikker gennem empowerment
 Målgruppe: børn (9-14 år), unge (fra 15 år) og forældre
 Eksiltematikker: kulturelle normer, opdragelse, social kontrol, køn,
identitet, stress og traume.
 109 grupper - 763 deltagere - 143 MindSpring-trænere – 47 kommuner
 Fonding: Det Obelske Familiefond og kommunal delbetaling
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Erfaringerne
 Evalueringer fra Als Research, CFBU og CUF:
• Rammer et behov for refleksion
• Bibringer ny viden og ny selvindsigt
• Udvikler identitet og handlekompetence
• (Gen)opbygger tillid – til hinanden og til det danske samfund
 Forskning i samarbejde med CTP, Region Hovedstaden:
”Hvilken betydning har MindSpring for psykisk helbred?”

•
•

Pilot: stærk signifikant forbedring på WHO5 og høj tilfredshed
Kohorte: WHO5, Refugee Health Screener – 15 MS-spørgsmål

 SDQ- skemaer fra Dignity: Børnenes trivsel ser ud til at stige
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