SPONSORJOB
Giv en plads på arbejdsmarkedet

Sponsorjob gør det nemt for din virksomhed at tage et socialt ansvar:

Hvem er en aktivitetsparat
kontanthjælpsmodtager?

Sponsorjob fungerer ved, at virksomheder sponsorer et job i en frivillig organisation,
der ansætter en medarbejder fra gruppen af aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere i 5-6 timer ugentligt i et år.

Det kunne være Grethe på 56 år.
Grethe lider af angst og har derfor
ikke kunnet varetage et almindeligt
arbejde de sidste 12 år.

Et sponsorat koster 30.000 kr. for et år og kan afskrives efter samme regler som et
sponsorat til f.eks. den lokale sportsklub.

Det har slidt hårdt på Grethe at gå
hjemme. Et småjob, hvor hun 5-6
timer om ugen f.eks. kan sortere tøj
inden det sendes ud til
genbrugsbutikkerne, kan give
hende selvtillid og oplevelsen af at
være til gavn.
Det kan være hendes første skridt
på vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Den frivillige organisation sørger selv for administration og ansættelse af
medarbejderen.
Der etableres et netværk for sponsorvirksomheder, hvor I kan holde jer orienterede
om sponsormedarbejderen og bidrage med idéer til udvikling af ordningen.

Småjobs kan være en vej tilbage på arbejdsmarkedet for rigtig mange mennesker
En af de store udfordringer, Danmark står over for, er at få som mange som muligt med i
arbejdsfællesskaberne. Vi skal undgå at efterlade nogen, der kan og vil bidrage på passiv
forsørgelse, som kunne være i beskæftigelse – eventuelt på særlige vilkår.
Det har vist sig virkningsfuldt at hjælpe mennesker fra gruppen af aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere (mennesker, der slås med andre problemer, end blot at være
ledige) ud i beskæftigelse ved at oprette ’småjob’, dvs. en stilling på ned til 5 timer/uge,
der er tilpasset den lediges specifikke behov.
Udfordringen er dog, at småjob i praksis sjældent kommer denne målgruppe til gode…

Sponsorjob gør det nemt at tage
et socialt samfundsansvar til
gavn for frivillige organisationer.
Mange frivillige organisationer er
gearet til at organisere
arbejdsopgaver til frivillige i
såkaldte ’småjob’.
At ansætte en borger i et småjob
tilfører den frivillige organisation
stor værdi, fordi den får løst en
række opgaver i hverdagen.

1%
I 2016 blev der skabt ca. 455.000 job med en arbejdstid på under 10 timer/uge.
Kun ca. 1% af disse blev besat af kontanthjælpsmodtagere.

2 ud af 3
2 ud af 3 virksomheder og oﬀentlige organisationer samler potentielle småjob i fuldtidsstillinger frem for at tilbyde småjob.

Om projektet

Sponsorjob er et udviklingsprojekt, som ledes af Ingerfair.
I projektets pilotfase indgår samarbejdspartnerne Danmission, Kirkens
Korshær København og Jobcenter København.
Vi er i projektets pilotfase, hvor modellen skal afprøves. Det betyder, at
vi både søger NGO’er og sponsorvirksomheder, der vil bidrage enten
med sponsorater eller med gode ideer til, hvordan sponsorjob-modellen
kan gøres endnu mere attraktiv.
Projektet er støttet af midler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering).

Kontakt
Vil du høre mere om Sponsorjob, så kontakt
Frederik C. Boll på info@sponsorjob.dk eller telefon 4084 7481.
Læs mere og mød de mennesker, Sponsorjob hjælper, på
www.sponsorjob.dk

