Veteranindsatsen
Veteranindsatsen finansieres af Novo Nordisk Fonden og gennemføres af Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet i samarbejde med Tietgen KompetenceCenter.
Formålet er at hjælpe veteraner med særlig udfordringer i job eller uddannelse samt styrke deres livskvalitet,
så de får et aktivt civilt liv.
For veteraner med særlige udfordringer kan det især være svært at finde fodfæste i det civile liv, på arbejdsmarkedet eller en uddannelse. Samfundsøkonomisk har det konsekvenser, da veteraner i den erhvervsaktive
alder har en lang række ressourcer, som ikke udnyttes i tilstrækkelig grad. Virksomheder og arbejdsmarked
går derved glip af medarbejdere med relevante erfaringer og kompetencer.
Hvad går det ud på?
I Veteranindsatsen arbejder veteranerne med at udvikle og styrke deres kernekompetencer, så de får mod
på et aktivt liv og retter blikket mod et civilt job med fremtidsperspektiver.
Veteranindsatsen tager et 360 graders blik på hver veteran, som gennemgår et forløb med fire hovedelementer:





Mental og fysisk træning samt individuelle livssamtaler
Kompetenceafklaring, uddannelsesvejledning og opkvalificering
Virksomhedspraktik og jobtilbud
Tilbud om støtte af mentorer, der har baggrund i Forsvaret

Pårørende spiller en vigtig rolle og får derfor tilbud om at deltage i netværk og samtaler i Veteranindsatsen.
Proces og indhold i Veteranindsatsen

Evt. praktik i
virksomhed
4-13 uger

Individuelt
forløb

8 ugers forløb
(4 moduler á 2 uger)

8 ugers forløb
Modul 2

Modul 1
 Omskrivning af militære til civile kompetencer
 Kompetencemappe
1.del
 Læringsemne 1:
Menneskets personlighed

 Livssamtale 1
 Kompetencemappe
2. del
 Det perfekte CV
 Virksomhedsbesøg

Modul 3
 Kommunikation og
formidling
 Præsentationsteknik
 Virksomhedsbesøg

Efterværn

Individuelt forløb
Modul 4
 Læringsemne 2:
Coaching og
Konflikthåndtering
 Den gode ansøgning
og jobsamtale
 Tilknytning af mentorer

Emner
 Livssamtale 2
 Afklaring og vurdering
af kompetencer
 Karrierevejledning
 Opkvalificering
 Virksomhedsbesøg
 Praktik/jobsøgning

Gennemgående elementer
• Livssamtaler • Mental og fysisk træning • Teambuilding • Korte online læringsmoduler

Samarbejdet i Veteranindsatsen

Samarbejdet i Veteranindsatsen
Følgende kommuner samarbejder i Veteranindsatsen:
Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Fredericia, Vejle, Kolding, Vejen, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa kommuner.
Veteranindsatsen supplerer de kommunale initiativer og samarbejder tæt med kommunernes veterankoordinatorer.
Såfremt en veteran er fleksjobvisiteret eller i et afklarings- eller revalideringsforløb og modtager offentlig
forsørgelse, aftales forløbet med vedkommendes sagsbehandler.
Veteranen kan desuden deltage i forløbet parallelt med eventuelt udredningsforløb hos ATT, Afdelingen for
Traume og Torturoverlevere, Regionspsykiatrien.
Det er gratis at deltage
Veteraners deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.
Effekt
75 pct. af deltagerne i Veteranindsatsen har indtil videre opnået selvforsørgelse.
Flere kommuner benytter Veteranindsatsen som et tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(LAB).
Vil du vide mere så kontakt
Søren Carøe, formand for styregruppen og projektleder
 28 11 00 20
 sc@rflam.org
www.veteranindsatsen.dk
Anette Lykke Jensen, assisterende projektleder
 21 16 96 75
 anlj@tietgen.dk
www.veteranindsatsen.dk
Alexander Boe, procesleder og projektkonsulent
 22 38 20 63
 albo@tietgen.dk
www.veteranindsatsen.dk
Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er stiftet i 2009 som en frivillig forening, tænketank og NGO, der arbejder for, at
psykisk sårbare får bedre muligheder for at opnå eller fastholde et job. Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet er uafhængigt
af økonomiske og politiske interesser, godkendt af fem ministerier som høringsberettiget og medlem af Rådet for Menneskerettigheder. Yderligere oplysninger findes på www.rflam.org.
Tietgen Business er en uddannelsesinstitution, der tilbyder erhvervsuddannelser og brancherettet efteruddannelse, kompetenceafklaring og meritering samt uddannelses- og erhvervsvejledning. Tietgen har i mange år arbejdet med realkompetencevurdering,
opkvalificering og inklusion på arbejdsmarkedet af sårbare og udsatte grupper af borgere. Det er ofte sket i samarbejde med kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU. I alle tilfælde anlægges et erhvervsrettet og erhvervsfagligt fokus. Mere information
findes på www.tietgen.dk.

