2014‐05‐06

Processutvärdering av projekt
UFFE
– Unga Funktionsnedsatta För Etablering

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Röster om UFFE
Ett gott resultat
Bekräftelse på det goda resultatet:
• Personal och tjänstemän (LSS‐handläggare, arbetsterapeuter, arbetsanpassare,
verksamhets‐ och enhetschefer), enkäter: Delrapport 4: maj 2013 resp. 7: april 2014
• Handledarna/arbetsplatserna, enkäter: Delrapport 5: maj 2013 resp. 8: april 2014
• Deltagarna, enkäter: Delrapport 6: maj 2013 resp. 9: april 2014
• SESAM‐konsulenterna, intervjuer & resultatlista, april / maj 2013
• Handläggare och ansvarig chef FK, chefer AF, intervjuer april / maj 2013
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Röster om UFFE
‐ Personal och tjänstemän
3. Nedan följer ett antal övergripande frågor om projekt UFFE. Vi ber dig
markera Ditt svar nedan.

Mycket
positivt

2013:

1. Hur ser Du på nyttan med projekt
UFFE i Din organisation i största
14 (67 %)
allmänhet?
2. Hur ser Du specifikt på nyttan med
projektet för de brukare/
13 (62 %)
funktionsnedsatta Du arbetar med?
Mycket positivt

2014:

1. Hur ser Du på nyttan med projekt
UFFE i Din organisation i största
12 (52%)
allmänhet?
2. Hur ser Du specifikt på nyttan
med projektet för de brukare/
funktionsnedsatta Du arbetar med?

13 (57%)

Varken
eller

Positivt
6 (29 %)

1 (5 %)

7 (33 %)

1 (5 %)

Positivt

Varken eller

7 (31%)

4 (17%)

4 (17%)

4 (17%)

Negativt

Negativt

Mycket
negativt

Mycket
negativt

2 (9%)

Röster om UFFE
‐ Personal och tjänstemän
5. I vilken utsträckning upplever Du att arbetssättet / metoden i projekt UFFE
underlättar processen att skapa meningsull sysselsättning / arbete för
målgruppen?
2013:

I hög grad (16) 76.19 %
I någon mån (5) 23.81 %
Inte alls (0) 0 %
2014:

I hög grad (14) 60.87 %
I någon mån (8) 34.78 %
Inte alls (1) 4.35 %
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Det välfungerande nätverket
(som UFFE‐medarbetarna +
kommunernas
medarbetare
innebär) kring deltagaren, tror
jag gör att han/hon verkligen
känner att det finns stöd och
förutsättningar för att "våga"
komma ut mot arbete. Att
resultaten i UFFE är så otroligt
bra, tror jag också bidrar till att
alla inblandade känner för‐
troende för varandras kompetens

Övergången från sysselsättning
till avlönat arbetet hade i de allra
flesta fall aldrig skett utan UFFE.
Ett arbete blir alltid mer
meningsfullt än en sysselsättning,
även om arbetsuppgifterna är
desamma.

Bra samverkan med
arbetsförmedling och
försäkringskassan samt
kommun underlättar alltid
för den enskilde.

Många deltagare har gått från
daglig verksamhet till arbete
med lön. Det tror jag har
möjliggjorts genom att UFFE‐
arbetssättet har utgått från
en förstärkning och
utveckling av våra respektive
arbetsmetoder.

Röster om UFFE
‐ Arbetsgivare / Handledare
8. Frågor om hur deltagaren har fungerat på arbetsplatsen:

2013:

Mycket
positivt

Positivt

Varken
eller

1. 2.1 Hur upplever Du att de ungdomar
Du kommit i kontakt med fungerat
socialt på arbetsplatsen?
2. 2.2 Hur upplever Du att de ungdomar
Du kommit i kontakt med fungerat som
resurs på arbetsplatsen?
3. 2.3 Hur upplever Du att de ungdomar
Du kommit i kontakt med utfört sina
arbetsuppgifter?

1 (8%)

2 (17%) 9 (75%)

1 (8%)

2014:

Mycket
positivt

Varken
eller

1. 2.1 Hur upplever Du att de ungdomar
Du kommit i kontakt med fungerat
socialt på arbetsplatsen?
2. 2.2 Hur upplever Du att de ungdomar
Du kommit i kontakt med fungerat som
resurs på arbetsplatsen?
3. 2.3 Hur upplever Du att de ungdomar
Du kommit i kontakt med utfört sina
arbetsuppgifter?

Negativt

Mycket
negativt

3 (25%) 9 (75%)

10 (83%) 1 (8%)

Positivt

Negativt

Mycket
negativt

2 (12%) 12 (71%) 3 (17%)

2 (12%) 13 (76%) 2 (12%

2 (12%) 12 (71%) 3 (17%)
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Röster om UFFE
‐ Deltagare
4. Här följer några allmänna frågor om UFFE:
Mycket
positivt

2013:

Positivt

Varken
Mycket
Negativt
eller
negativt

1. Hur upplevde Du det att konsulenterna
tog kontakt med Dig för att se över Dina
15 (88%) 2 (12%)
möjligheter till sysselsättning?
2. Hur har Du upplevt kontakten med och
15 (88%) 2 (12%)
stödet från konsulenterna?
3. På det hela taget, hur tycker Du att
insatserna som konsulenterna gjort för Dig 16 (94%) 1 (6%)
har påverkat och utvecklat Din situation?
Mycket
positivt

2014:

Varken
eller

Positivt

1. Hur upplevde Du det att konsulenterna
tog kontakt med Dig för att se över Dina
möjligheter till sysselsättning?

18 (62%)

11 (38%)

2. Hur har Du upplevt kontakten med och
stödet från konsulenterna?

17 (59%)

10 (34%)

3. På det hela taget, hur tycker Du att
insatserna som konsulenterna gjort för Dig
har påverkat och utvecklat Din situation?

16 (57%)

12 (43%)

Negativt

Mycket
negativt

2 (7%)

Röster om UFFE
frågor om Din upplevelse av UFFE
‐8. Några
Deltagare
I mycket
hög grad

I hög
grad

Varken
eller

I liten
grad

I mycket Inte
liten grad alls

2013:
2. I vilken utsträckning tycker
Du att Du under tiden i UFFE
utvecklat och stärkt Ditt
förtroende för
Försäkringskassan?
3. I vilken utsträckning tycker
Du att Du under tiden i UFFE
utvecklat och stärkt Ditt
förtroende för
Arbetsförmedlingen?

6 (38%)

5 (31%)

3 (19%) 1 (6%)

9 (56%)

6 (38%)

1 (6%)

8 (29%)

8 (29%)

10 (35%)

17 (59%)

10 (35%)

1 (3%)

1
(6%)

2014:
2. I vilken utsträckning tycker
Du att Du under tiden i UFFE
utvecklat och stärkt Ditt
förtroende för
Försäkringskassan?
3. I vilken utsträckning tycker
Du att Du under tiden i UFFE
utvecklat och stärkt Ditt
förtroende för
Arbetsförmedlingen?

2 (7%)

1 (3%)
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Jag är glad att jag nått mitt mål tack
vare UFFE, nu har jag ett jobb. Det
betyder mycket för mig, jag är evigt
tacksam. Jag känner mig stolt och
värd och har fått bra självförtroende.
Varje dag är en rolig dag. Att få träffa
folk och städa betyder mycket för
mig. Jobbet har förändrat hela mitt
liv till något bra Jag cyklar varje dag
till mitt jobb och är på alla 3
avdelningar/platser där jag jobbar
och trivs bra. Utan UFFE hade det
nog varit tufft, det är tur att det
startade just då. Listan kan göras
lång. Tack.

Jag har blivit starkare, mer
självförtroende. Innan var
jag myndig men blev
behandlat som ett barn.
Mådde psykiskt dåligt.

Att jag har blivit
anställd och fått en
riktig lön. Att jag
känner mig mer vuxen,
har ansvar.

Jag började på
noll och nu är jag
på topp. Det är
jag stolt över.

Utmaningar
Arbetslinjen i LSS (daglig verksamhet) – att få deltagarna att nå upp till att stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Glappet mellan daglig verksamhet och AF (SESAM/ SIUS) måste överbryggas för en
långsiktig implementering.
Det handlar om att få deltagarna redo för arbetsmarknaden.
•
•
•

I vilken utsträckning arbetar LSS‐verksamheten mot att deltagarna skall kunna anses
stå till arbetsmarknadens förfogande?
Hur sker bedömningen av deltagarens förutsättningar att arbeta / stå till
arbetsmarknadens förforgande?
Finns det en samlad syn, gemensamma utgångspunkter, bedömningsunderlag eller
kriterier för detta?
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Utmaningar

Vi tror att detta kräver utbildning av personal och tjänstemän (arbetsterapeuter, LSS‐
handläggare, chefer), bl a kring följande:
•
•
•
•

Information kring regelverken hos AF och FK (AF & FK)
Metodfrågor – Hur gör man? (Henrik & Anette)
Diagnoskunskap (Medicinsk kompetens)
De funktionshindrades egna önskemål och behov (Lyssna på ungdomar i målgruppen
som redan är etablerade på arbetsmarknaden)
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