Velfærds
KURSuscenter
Kompetencer
Udvikling
Relationer
Samskabelse

Langgade 26, Struer

Headquater og mødested
Forsikringsskade – Sponsorjob

SICATECH - Byens største erhvervsdrivende

Rødebrovej 17,
Linde

Privat - Erhverv - Fritidsinteresser på samme adresse
Rundvisninger, events, kurser osv.
Egen teltplads

Psykiatrien i Nordvest
•
•
•
•
•
•
•

Holstebro kommune
Struer kommune
Lemvig kommune
Region Midtjylland
SIND Vestjylland
Bedre Psykiatri
Selvhjælp Holstebro

Tilbud
•
•
•
•
•

Brugerstyrede pladser
Akut team
Akut telefon
Pårørendegrupper
Info-bod

Inddrage Jobcentre !!
• Sammenhængende forløb
• Borger/personale inddragelse
• Finansiering

Kulturændrende…

Sponsorjob
Lønnet arbejdstræning i en frivillig forening

• Et sponsorat betales direkte til
SIND Vestjylland og afskrives
efter samme regler som et
sponsorat til f.eks. den lokale
sportsklub eller socialt arbejde
• Jobcenter Struer finder den
rette kandidat blandt gruppen
af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer
som har særlige behov ift. at
varetage et arbejde
• SIND Vestjylland tilrettelægger i
samarbejde med Velfærds KURS
et småjob og sørger for
ansættelse og administration i
samarbejde med jobcenteret

Samarbejde med SIND
Frivillige arbejdsopgaver
✓ Politiske
✓ Oplysende
✓ Socialt arbejde

Landsdækkende tilbud og arbejdsopgaver
✓ Frivillig uddannelse
✓ Rådgivning
✓ Bisidderordning
✓ Foredragsholderordning

Uddannelse for aktive medlemmer af SIND
✓ Grunduddannelse: Veje til recovery - Psykisk førstehjælp - Fra erfaring til brugbar viden
✓ Overbygning: Ledelse af frivillige - Håndtering af vanskelige situationer - Mental sundhed

Frivilligt socialt arbejde
• Frivilligt socialt arbejde kan have en særlig recovery-effekt. Det
hænger sammen med det meningsfulde ved at støtte andre psykisk
sårbare f.eks. gennem peer-støtte eller andre brugerdrevne
aktiviteter
• Peer-støtte er støtte mellem mennesker, der deler samme erfaringer
i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske problemer,
som bruger af de offentlige indsatser og med at komme sig
• Peer-støtte gør især en forskel i de situationer, hvor håb er særligt
vigtigt:
• I en krise
• På jobcentret
• Når man udskrives
• Læring og mestring

Socialøkonomisk virksomhed/
Selvejende institution
Stiftet af Jeanette Juul Quaade

Velfærds KURSuscenter

Alt overskud geninvesteres i beskæftigelsestilbud

VKURS.dk

Bestyrelse

Kompetencer
Udvikling
Relationer
Samskabelse

Per-Gøran Paavo, leder af Psykiatrien i Nordvest

Bente Søvndal, ejer af SICATECH
Peter Poulsen, Leder af Familiecentret, Struer
Grethe Hestbech, formand for Social-, Sundhed
og Beskæftigelsesudvalg, Struer
Lars Møller Pedersen, medlem af Region
Midtjyllands Handicap- og Psykiatriudvalg
Tommy Wølk, udviklingschef Code of Care ??
VIA University College - Campus Holstebro ??

Arbejdsfordeling
Velfærds KURSuscenter
✓ Huslejekontrakt
✓ Daglig ledelse og administration
✓ Tilbyde praktik, afklarings- og ressourceforløb
sammensat af
✓
✓
✓
✓
✓

Lønarbejde
Frivilligt arbejde
Uddannelse/psykoedukation
Aktiviteter
Terapi

✓ Tilbyde ad-hock arbejde på regning til sponsorer,
netværk og andre…
✓ Tilbyde OLC (Open Learning Center) & overnatning
✓ Tilbyde kurser (videreudvikling af SINDs
frivilliguddannelse)
✓ Tilbyde PEER uddannelse
✓ Bookingbureau for foredragsholdere
✓ Rugekasse for iværksættere

SIND Vestjylland
• Modtage sponsorater og
afregne med VKURS
• Tilbyde frivillige og lønnede
arbejdsopgaver
✓Politiske
✓Oplysende
✓Socialt arbejde

• Landsdækkende tilbud og
arbejdsopgaver
✓Frivillig uddannelse
✓Rådgivning
✓Bisidderordning
✓Foredragsholderordning

Udviklingsopgaver
Elektroniske oplysnings- & undervisningsmaterialer
samt styringsredskaber til kurser og fjernundervisning
– App, Podcast og Sociale medier mv.
(Videreudvikle SINDs kursusmaterialer )

Borgerstatus

App, hvor borger selv registrerer mål og proces

