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Hvem er vi

Formål med praktik

Ude-Bo har på nuværende tidspunkt 14 ansatte. Alle har en pædagogisk uddannelse og flere års erfaring med at motivere borgere til uddannelse/beskæftigelse.

En læring for borgeren i arbejdskultur, samt træning af faglige, personlige og
sociale færdigheder, som kræves på en arbejdsplads

Ude-Bo har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Horsens kommune, forskellige uddannelsessteder og arbejdspladser i Horsens og omegn.

Give borgeren en success oplevelse, så de derved opnår mod til at starte ordinær
uddannelse/beskæftigelse.

Ude-Bo har brug for virksomheder inden for alle fagområder, der vil gøre en forskel
og være med til at tage et socialt ansvar.

Der kan også være borgere, som skal afklares erhvervsmæssigt mhp. afklaring af
evt. fleksjob, ressourceforløb. m.m

Det virksomheden skal investere i er omsorg, tillid til borgeren og forståelse for den
enkeltes udfordringer.

Økonomi
Der er ingen direkte udgifter for virksomheden ved at have en borger i praktik.

Virksomheden skal kunne stille op til at:

• Give borgeren en tryg start og være rummelig

• I samarbejde med kontaktperson være med til at afdække borgerens
arbejdsevne

• At medarbejdere i virksomheden er positiv indstillet overfor projektet

Gevinsten ved at være medaktør.

• Faglig udfordring i medmenneskelige processer

• I er med til at give et andet menneske ”fodfæste” i
arbejdslivet
• I bidrager til et socialt ansvar

Borgeren er på kontanthjælp, sygedagpenge, i ressourceforløb, el.lign., og skal
derfor ikke have løn.
Forsikringen betales af kommunen; ligesom der kan bevilges arbejdstøj.

Kontaktpersonens rolle

• Vejlede borgeren i forhold til praktikvalg og fremtidig uddannelse eller
jobvalg.

•Varetage al det administrative omkring praltikkens etablering og forløb.
•Støtte borgeren i balancere mellem arbejdsliv og privatliv samt adskille
disse.

•Være tilgængelig for virksomhed og praktikant gennem opfølgning og 		

akut opstået situationer, ligesom kontaktpersonen vil være sparringspartner
for virksomheden
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