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MÅLGRUPPE FOR FORLØBET:
Projektet er målrettet flygtninge og indvandrere som:

· Jobcenter Aalborg har vurderet aktivitetsparate
· Er mellem 18 og 63 år
· Skal have tilbud jf. Integrationsloven eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats
· Skal afklares og vejledes i forhold til arbejdsmarkedet, jobfunktioner,
   kompetencekrav og det danske uddannelsessystem
· Parallelt med tilbuddet deltager i danskuddannelse for voksne udlændinge,   
   hvis borgeren er omfattet af gældende lovgivning for danskuddannelse.

Der forventes en stor sproglig, faglig og fysisk spredning i målgruppens forud-
sætninger, derfor differentieres og tilpasses indsatsen i forhold til den enkeltes 
kompetencer.
 
FORLØBET:
Som udgangspunkt henvises der til forløbet i 26 uger på et timeantal på henholds-
vis 5,15 eller 25 timer. Deltagerne på forløbet vil også kunne deltage på andre af 
FOKUS’ undervisningstilbud, hvis den enkelte ville kunne profitere af dette i forhold 
til de opstillede mål i henvisningen.
 
DER ARBEJDES BL.A. MED FØLGENDE:

· Beskæftigelses-/uddannelsesmål
· Praktiske færdigheder
· Brancheorienteret- og FVU undervisning
· Undervisning i arbejdsmarked, kultur og samfundsforhold
· Virksomhedsbesøg
· Fysisk og mental sundhed - herunder bl.a. smertehåndtering

FORMÅL:
Succeskriteriet er, at deltagerne bliver selvforsørgende og derfor er der bl.a. fokus på:

· Motivation og forberedelse til virksomhedsrettet indsats
· Arbejdstræning i form af tilknytning til en virksomhed
· Afklaring i forhold til behov for supplerende indsatser
· Større kendskab til det danske arbejdsmarked
· Sproglige kompetencer inden for brancheområdet
· Optimeret trivsel og samarbejdsevne

VIRKSOMHEDSRETTET:
Deltagerne vil under forløbet kunne være tilknyttet en virksomhed med henblik på 
afprøvning og afklaring af arbejdsmarkedskompetencer, således at deltageren bliver 
i stand til at handle og blive helt/delvist deltagende på det danske arbejdsmarked.
 
En virksomhedstilknytning kan være i socialøkonomiske virksomheder som KaffeFair 
og FOKUS Agro. Målet med et sådant praktikforløb er at gøre deltageren parat til en 
praktik i en privat eller offentlig virksomhed eller at afklare deltagerens arbejdsevne.


