Erhvervsdrivende tilbyder arbejdspraktik til
udviklingshæmmede borgere
Forretningsdrivende i Ikast har åbnet deres døre for borgere med udviklingshæmning,
der gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vækker glæde hos borgere
såvel som forretningsdrivende.
I to år har dagtilbuddet Lundgården kunnet tilbyde arbejdspraktik hos lokale erhvervsdrivende til
de borgere med udviklingshæmning, som ud over beskæftigelse på Lundgården også gerne vil
have en tilknytning til en arbejdsplads som frivillig hjælper.
Borgerne har derved muligheden for at få tilbud om job i 1-2 dage om ugen ved en af de 19
virksomheder i Ikast, som Lundgården samarbejder med. Hos virksomhederne udfører borgerne
opgaver som at ordne vasketøj, pakke varer ud, støvsuge, feje, besøgsven på plejehjem. De
erhvervsdrivende får derved løst nogle konkrete opgaver og frigivet tid til andre opgaver.
I øjeblikket er 16 borgere med udviklingshæmning i arbejdspraktik ved blandt andet Rex blomster,
Børnehaven Lægdsgården, Byens dyrlæge, VVS Michaelski, Fakta, og ordningen skaber glæde hos
såvel borgere som forretningsdrivende.
- "Selv om jeg selv er handicappet og har brug for hjælp, kan jeg jo godt hjælpe andre", " Det er
vigtigt jeg kommer af sted til børnehaven, for de kan ikke undvære min hjælp " siger fra Henning
Larsen og Malene Madsen, i arbejdspraktik
-"Selvfølgelig vil vi åbne vores arbejdsplads for de udviklingshæmmede, der skal være plads til os
alle " siger en af de forretningsdrivende
Muligheden for at komme i arbejdspraktik, og derved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, har
stor betydning for borgerne. Det betyder bl.a., at borgerne som alle andre får en arbejdsidentitet,
og deres selvværd får et løft, når de oplever, at der er brug for deres indsats. Derfor er ledelsen
og personalet på Lundgården også rigtig glade for, at de erhvervsdrivende har åbnet deres døre.
- ”Jeg synes faktisk, det er virkelig fantastisk, som vi på Lundgården er blevet modtaget i
lokalområdet i forbindelse med dette tilbud! siger Heidi Nielsen, daglig leder af Lundgården.”
Lundgården oplever, at ordningen har fungeret rigtig godt, og ønsker på den baggrund også at
fortsætte det gode samarbejde med de 19 lokale erhvervsdrivende. Derudover er Lundgården
ligeledes åben for flere samarbejdspartnere, hvis flere erhvervsdrivende er interesseret i at tilbyde
arbejdspraktikker.
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