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Projekt KLAP har besøgt UFL Vejle og fortalt om mulighederne. 

Anders Hareskov Andersen, vejleder i UFL Vejle og suppleant til 

Landsbestyrelsen i UFL, vurderer projektet til at være meget re-

levant for UFL’s medlemmer.

- Jeg synes, det er meget positivt. Det rammer helt sikkert og-

så vores unge i UFL. De har behov for at komme ud i en eller an-

den form for arbejde, ellers risikerer mange af dem at isolere sig 

og bytte helt rundt på nat og dag, fortæller Anders Hareskov An-

dersen.

- KLAP er et projekt under LEV, men det afgørende er ikke 

hvor initiativet kommer fra, det afgørende er om de unge kan få 

gavn af mulighederne, fortsætter han.

 Det særlige ved KLAP-projektet er, at KLAP forlods laver af-

taler med en række virksomheder om forskellige jobmuligheder. 

Efterfølgende matcher KLAP virksomhederne og de unge sam-

men, og der er således tale om en direkte jobformidling.

- Det at have en arbejdsidentitet er vigtigt for de unge, men 

Skulderklap til
Projekt KLAP, som arbejder med at matche mennesker med funktionsnedsættelse 
og virksomheder, har fået 40 millioner til KLAP 3. Fokus bliver udvidet til også at 
omfatte mennesker med autisme, epilepsi, erhvervet hjerneskade etc.
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det har mange af dem aldrig haft. Det er ofte helt uoverskueligt 

for de unge selv at tage initiativ og kontakt for at finde en vej til 

et job. Det kræver nogle ressourcer, som de unge ikke har. Der-

for er det en kæmpe fordel, at KLAP kommer med konkrete ar-

bejdsgivere, som de ved gerne vil have en unge med særlige be-

hov i job. Banen er på den måde ryddet for dem, siger Anders 

Hareskov Andersen.

På mødet i Vejle deltog 20 unge, en del af dem førtidspensi-

onister. Det kan nogle gange være en barriere, der skal forceres, 

at nogle er bange for at miste den sikkerhed der ligger for dem i 

at have deres førtidspension. På mødet ”føder” KLAP nogle ide-

er til jobtyper og præsenterer nogle jobmuligheder hos konkrete 

arbejdsgivere. På mødet i UFL Vejle afledte mødet, at en ung kom 

i arbejde hos Silvan. Forudsætningen for arbejdet var, at den un-

ge skulle være motiveret og kunne møde til tiden. Oplæringen i 

det konkrete job tog Silvan sig efterfølgende af. 
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