
13LIGEVÆRD AUGUST 2015

 og kæmpelån

 Projektet ”Veje til job for udsatte borgere”:

Hvordan gør vi, 
og hvad koster det?
En helhedsorienteret indsats, der lykkes, er en 
økonomisk gevinst for samfundet på den lange bane.
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Projektet har undersøgt, hvad det kræver i praksis at lykkes med 

en helhedsorienteret indsats over for udsatte borgere, det vil si-

ge en individuelt tilrettelagt og koordineret indsats, der hjælper 

dem i job eller uddannelse ved at tage hele deres livssituation i 

betragtning.

Det er gjort ved at undersøge praksis i to sociale caféer under 

KFUM’s Sociale Arbejde og to uddannelsessteder under FUS Lige-

værd. Praksis er undersøgt i forhold til 24 konkrete personer, som 

de med succes har hjulpet i job eller uddannelse via en helhedsori-

enteret indsats. De 24 personer er typologisk repræsentative for de 

borgere, som de to organisationer arbejder helhedsorienteret og be-

skæftigelses-/uddannelsesrettet med og repræsenterer derfor bred-

den i hver af de to organisationers målgruppe.

Ud over at undersøge anvendte metoder og tilgange i caféer-

nes og uddannelsesstedernes praksis over for disse 24 borgere, har 

projektet samtidig belyst, hvad den helhedsorienterede indsats har 

kostet i hvert af de 24 tilfælde – og hvordan resultatet af indsat-

sen påvirker den offentlige økonomi i hver enkelt af de 24 cases.

Konklusionen vedrørende økonomien er, at den praktiserede 

helhedsorienterede indsats, som har hjulpet de 24 borgere i job el-

ler uddannelse, har medført, at det offentliges nettoindtægt på bor-

geren forbedres eller stabiliseres i 18 af de 24 cases. Nettoindtægt 

er opgjort som skatteindtægt på borgeren fratrukket omkostninger 

til forsørgelsesydelser og omkostninger til tilbud til borgeren.

Det giver anledning til at interessere sig for, hvordan de to or-

ganisationer lykkes med en helhedsorienteret indsats med henblik 

på at udbrede denne praksis til andre aktører, der arbejder hel-

hedsorienteret med udsatte borgere i forhold til at hjælpe dem i 

job eller uddannelse.

Konklusionen i forhold til, hvad det kræver i praksis at lykkes 

med en helhedsorienteret indsats er, at man hjælper det enkelte 

menneske med at få overblik og rydde op i en ofte kaotisk livssi-

tuation. Det kræver en autentisk og nærværende kontakt, som er 

tilgængelig, vedholdende og handlekraftig. Og som fastholdes så 

længe borgeren har brug for det. Ønsket om et hjem og et helt 

normalt liv med familie og arbejde er en stærk drivkraft hos alle, 

hvilket med gennemgående støtte og vejledning hjælper borge-

ren til at finde sin egen vej.

Den samlede rapportering kan downloades fra hjemmesider-

ne www.arbejdsmarkedsanalyser.dk og www.samskabelse.dk.  

Kim Madsen, Analyze!, og Marianne Saxtoft, Samskabelse, fremlagde i Ligeværds 
telt på Folkemødet deres resultater fra projektet ”Veje til job for udsatte borgere”.


