Partnerskab for Job og Vækst
– hvordan skaber vi sammen job og vækst?
Onsdag den 20. maj 2015 kl. 16:00 – 19:30. Partnerskabsmødet afholdes hos
Danske Handicaporganisationer, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
Tema: Samarbejde på tværs mellem borgere, organisationer og virksomheder
På dagen kan man blandt andet høre om:
• Hvordan borgere og organisationer kan bidrage til virksomhedens vækst.
•	Hvordan borgernes relationer til organisationer som Danske Handicaporganisationer kan understøtte, at borgere med handicap får en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.
•	Hvad mødet mellem en borger med handicap og en virksomhed betyder for muligheden for at
ansætte en borger med handicap.
•	Hvordan kommunen kan understøtte, at mødet mellem borgere, organisationer og virksomheden
bliver frugtbart.
•	Der vil være rig lejlighed til at tale sammen på tværs og udveksle ideer og inspiration.
•	Det bliver et dynamisk møde med høj intensivitet, hvor vi har mange bolde i luften. Så kom og vær
med til at gribe partnerskabets potentiale, hvor vi gør ord til handling.

Program
16:00

Velkomst

v/ Hanne Danielsen, Direktør, Grennessminde

16:10 	NCC - Social inklusion i praksis.

NCC vandt projektet med at bygge verdens mest tilgængelige kontorhus for Danske Handicaporganisationer
(DH). Det betød, at der kom fokus på social inklusion som nyt forretningsområde.
Hør om hvordan NCC arbejder med social inklusion, og den særlige indsats, NCC har gjort på dette område.
NCC har eksempelvis medvirket til etablering af virksomhedsskolen i samarbejde med Århus Kommune. Her er
fokus på hvordan socialt udsatte bliver arbejdsmarkedsparate. Du vil også kunne høre, hvilken strategisk betydning det har for NCC at arbejde med social inklusion.
V/ Peter Topp Engelsted Jonasen, direktør NCC

16:40
16:50

Pause
Workshop

a) Netværkets betydning for inklusion på arbejdsmarkedet.
b) Virksomhed fra vision til praksis, når man skal ansætte medarbejdere med handicap.
C) Civilsamfundets evne til at styrke inklusionen af borgere med handicap på arbejdsmarkedet

17:50

Spis og snak

18:20

Jobsparring med borgerne og ’sammen finder vi nye løsninger’

19:20

Dagens bundlinje

19:30

Tak for i aften

Workshop: Du har mulighed for at deltage i én workshop:
a) Netværkets betydning for inklusion på arbejdsmarkedet.
Få redskaber og inspiration til at bringe netværket i spil som individ og organisation, når psykisk sårbare skal inkluderes
på arbejdsmarkedet. Direktør og idrætsfysiolog Torben Koue og Mads Trier-Blom, fysioterapeut og maniodepressiv, fra
Running With No Legs gennemgår i workshoppen en række øvelser i tage ansvar, mærke sig selv og oplever vigtigheden
af et støttende netværk. Redskaber der bidrage til jobskabelse for psykisk sårbare. Se mere her www.runningwithnolegs.
com
b) V
 irksomhed fra vision til praksis, når man skal ansætte medarbejdere med handicap.
Hør oplæg og deltag i drøftelserne, hvor indehaver Ryan Simonsen, Sluktørsten og indehaver Peter Flensted, Viggo Petersen eftf., fortæller om, hvordan de har arbejdet med at opbygge arbejdspladser, der er parate til og har stor gavn af at
have medarbejdere med handicap ansat. Hvad skal man som virksomhed være afklaret om og hvordan kommer man fra
beslutning til handling?
C) C
 ivilsamfundets evne til at styrke inklusionen af borgere med handicap på arbejdsmarkedet
Hør et oplæg fra Frivillighedscentret i Høje-Taastrup Kommune og Danske Handicaporganisationer om, hvordan civilsamfundet kan være en vigtig samarbejdspartner i forhold til at få det til at lykkes med at inkludere medarbejdere med
handicap på arbejdspladsen. Foreninger og organisationer kan være en støtte til såvel medarbejder som virksomhed i
de situationer, hvor svarerne fx ikke findes indenfor lovgivningen eller ligger udenfor den arena som arbejdsgiveren kan
støtte. v. Anette Tengberg, Frivilligcenteret Høje Taastrup og Maja Roesen Danske Handicaporganisationer.

Jobsparring med borgerne og ’sammen finder vi nye løsninger’
• Jobsparring
Borgerne kan undervejs i arrangementet booke sig ind til en snak med de virksomheder, der melder sig til at give sparring.
Borgerne vil blandet andet kunne få gode råd til ansøgninger, samtaler, kompetencekrav og hvilke arbejdsfunktioner, der
er I de respektive virksomheder osv. Skulle der opstå et godt match undervejs; ja hvem ved så er der måske basis for en
kommende ansættelse.
• Open Space: Sammen finder vi nye løsninger
Partnerskabet har nu eksisteret i knap et år. Vi har haft mange gode drøftelser, men vi har forsat behov for at ’bryde koden’
på nogle centrale spørgsmål. Seancen foregår som open space, det betyder, at deltagerne frit bevæger sig rundt mellem de
temaer, man finder interessante at drøfte og byde ind på. Temaerne drøftes rundt om caféborde, hvor borgere, civilsamfundsorganisationer og virksomheder i fællesskab finder nye veje at gå. De spørgsmål som vi tager op er blandt andet:
Ú Hvordan når partnerskabet fra snak til handling i forhold til at realisere ambitionerne om jobskabelse for borgere med
handicap?
Ú Hvad kan vi gøre for at klæde den jobsøgende bedre på til at få et job?
Ú Hvordan kan civilsamfundsorganisationerne støtte jobskabelse for borgere med handicap?
Ú Hvad skal være fortællingen om partnerskabet om et år; hvad har vi opnået og hvordan gør vi det?
Kandidattavlen
Der vil være en kandidat-tavle hvor borgere med handicap eller skånebehov præsenterer deres CV. Her kan virksomhederne gå på jagt efter en ny medarbejder. Der vil være mulighed for at gå i dialog med de virksomheder som stiller op til
sparring med borgerne.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Maja Roesen, Danske Handicaporganisationer, på mro@handicap.dk senest
den 13. maj 2015
Hvis jeres virksomhed ønsker at stille op til sparringsmøder med borgere, bedes I oplyse dette i
forbindelse med tilmelding.

