Information till arbetsgivare

är en form av arbetslivsinriktad
rehabilitering för personer med funktionsnedsättning.
Grundtanken är att hjälpa individerna att skaffa ett arbete på den öppna
arbetsmarknaden, och att ge det stöd som krävs både till individ och
arbetsgivare för att de ska lyckas på arbetsplatsen.
SUPPORTED EMPLOYMENT (SE)

MÅL

Målet är att hitta ett arbete med avtalsenlig lön på en ”vanlig” arbetsplats.
I motsats till andra modeller av arbetslivsinriktad rehabilitering
bedömer man inte arbetsförmågan först eller arbetstränar i förväg.
I stället poängterar man vikten av att snabbt komma ut i arbetslivet.
Den bakomliggande filosofin i SE är att alla människor med en funktionsnedsättning har förmåga att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden.
Villkoret är att man hittar rätt arbete och rätt arbetsplats, där man tar vara
på den arbetsökandes starka sidor och motivation.
SE COACHENS STÖD

Inom SE tar man hänsyn till att de flesta med en funktionsnedsättning har
nytta av ett långvarigt stöd även när de har börjat arbeta. SE coachen kan
finnas med i bakgrunden under lång tid.
Samtidigt strävar man efter att den anställde ska bli så självständig och
självföregående som möjligt. Alla individer är olika när det gäller vilket
slags stöd man behöver. Stödets behov och omfattning kan variera över tid.
SE coachen har ett tätt samarbete med handläggare på försäkringskassan,
arbetsförmedlingen och berörd personal inom vården.
EKONOMI

Vid anställning av en person som är inskriven i SE kan det finnas
möjlighet för arbetsgivaren att ansöka om ett anställningsstöd från
arbetsförmedlingen. I Eksjö kommun arbetar vi med SE under namnet
“jobb istället för aktivitetsersättning”.
Aktivitetsersättning är en tidsbegränsad ersättning man får från
försäkringskassan.

VINSTER FÖR ARBETSTAGARE

Rollen som löntagare leder ofta till att självbilden förändras.
Att kunna betrakta sig själv som en nyttig medborgare som
aktivt bidrar till samhällets utveckling stärker självkänslan.
Dessutom minskar stigmatiseringen och den sociala acceptansen
ökar i takt med att omgivningen ser att individer med en
funktionsnedsättning lyckas i arbetslivet.
Tillsammans med SE-coachen, arbetstagaren och dess övriga nätverk
har metoden visat sig vara en framgångsrik modell på olika typer av
arbetsplatser.
VINSTER FÖR ARBETSGIVARE

»» SE-coachen hjälper dig och arbetstagaren med frågor som
kan röra allt som har med jobbet att göra.
»» Vi hjälper dig med alla kontakter med myndigheter,
arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
»» Vid en anställning kan det finnas en möjlighet för dig att ansöka
om ett anställningsstöd från arbetsförmedlingen för personen.
»» Vi hjälper arbetstagaren att “hitta rätt” i sina arbetsuppgifter.
»» Vi hjälper dig som arbetsgivare med att hantera arbetstagarens
funktionsnedsättning.
»» Du får en kostnadsfri rekryteringstjänst.
»» Vi ger dig tillgång till lämpliga medarbetare.
»» Du förbättrar företagets profil genom att du visar engagemang
och tar ett socialt ansvar.

I Eksjö Kommun ligger arbetet med Supported Employment
under HIA – enheten för hälsa, integration och arbete.
Här är det vi, Ida Magnusson och Christina Fröding som är SE-coacher.
Välkommen att kontakta oss!

IDA MAGNUSSON

SE-coach, HIA

ida.magnusson@eksjo.se
Tel 0381-361 73
Besök: Kaserngatan 14
575 80 Eksjö
www.eksjo.se

CHRISTINA FRÖDING

SE-coach / arbetsterapeut, HIA
christina.froding@eksjo.se
Tel 0381-362 72
Besök: Kaserngatan 14
575 80 Eksjö
www.eksjo.se

