Aarhus, 07. september 2021

Kirkens Korshær i Aarhus søger Regional Udvikling, Regional Midtjylland om additionel
finansiering til EU-socialfondsprojektet ”Inspiratoriet – Det Fælles Løft”

Info om ansøger:
Projekt ”Inspiratoriet – Det Fælles Løft” er administreret af:
Kirkens Korshær i Aarhus
Nørre Allé 25,
8000 Aarhus C
CVR: 15537728
Projektleder:
Ole Vagn Christiansen
o.christiansen@kirkenskorshaer.dk
(+45) 23 46 46 76

Finansiering:
Projekt ”Inspiratoriet – Det Fælles Løft” har et samlet budget på 12.608.750 kr. over en treårig
periode fra september 2019.
•
•
•

50% af udgifterne er EU-medfinansierede.
25% af udgifterne er Erhvervsfremmemidler.
De resterende 25 % af projektets samlede omkostninger er egenfinansieret af Kirkens
Korshær i Aarhus.

Der ansøges om 750.000 kr. til projektudvidelsen. Finansieringen vil udelukkende gå til Inspiratoriets
aktiviteter i Aarhus, og vil dække lønudgifterne til socialpædagogisk arbejde og til drift af projektet.

Baggrund for Projekt Inspiratoriet
Inspiratoriet – det fælles løft er et EU-finansieret, uddannelsesrettet socialfondsprojekt med det
formål at hjælpe og støtte unge udsatte mellem 18 og 30 år til indskrivning og fastholdelse på en
forberedende grunduddannelse eller i ungdomsuddannelse. Der er oprettet partnerskabsaftaler
med det Aarhusianske uddannelses- og erhvervsliv (herunder FGU og AARHUS TECH). Som
motivationsfaktor arbejdes der i projektet med tidsbegrænsede erhvervspraktikker, der skal
understøtte den unge i vejen mod uddannelse. Metodisk og socialfagligt arbejdes der med relativt
kortvarige (6 mnd + 3 mnd fastholdelse), håndholdte indsatser, som målrettet skal understøtte den
enkelte unge pædagogisk og med uddannelsesvejledning. Målgruppen af de unge ligger i den
tungere ende, og vil ofte omfatte udsatte på mange andre faktorer end uddannelse i sig selv. Dette
er bl.a. med stærke psykiske og fysiske udfordringer, hjemløshed, misbrugsproblemer og generelt en
svag kontakt til samfundet og familie.

Inspiratoriet har en stærk pædagogisk profil. Alle vores medarbejdere benytter ACT (Acceptance and
commitment therapy), CTI (Critical Time Intervention) og MI (Motivational Interviewing) i deres
arbejde med deltagerne.

Aktiviteter – udvidelse af Inspiratoriet:
Der søges midler til at finansiere Projekt Inspiratoriets nye projektudvidelse til også at omfatte
frafaldstruede elever på Aarhus Tech og FGU i Aarhus. Her vil vi i samarbejde med undervisere og
vejledere på ungdomsuddannelse få udpeget de unge, som er i højrisiko for at falde fra (højt fravær,
dårligt fremmøde, og generelt tæt på at blive smidt ud). Inspiratoriet vil her understøtte den unge
med støtte og vejledning, hvor der måtte være behov for det. Her har Inspiratoriet fordelen i at
kunne levere støtte til de personlige udfordringer, som sker uden for uddannelsesintuitionens
rammer, som opstår i svære overgangsperioder i unges tilværelse, og som kan understøtte deres
fokus på en normal hverdag med fokus på uddannelse.
Baggrunden for denne projektudvidelse bunder i samtaler med vores uddannelsesvejledere fra FGU
og Aarhus TECH, der oplever unge mennesker at miste den sidste kontakt til uddannelsessystemet
og samfundet. Rigsrevisionen har ligeledes berettet, at 85% ud af 8.000 udsatte unge (med
uddannelsespålæg) ikke gennemførte den uddannelse de havde påbegyndt i perioden 2014-2019.
For den samlede gruppe af udsatte unge (uddannelsespålæg eller af egen drift) er det 64% der ikke
gennemfører.1 AARHUS TECH har tilsvarende inden for de første 3 måneder af et grundforløb
igennem de seneste år registreret et stabilt frafald på ca. 15 % svarende til ca. 200 elever.
Vores helhedsorienterede erfaringer (både fra Inspiratoriet og andre af Kirkens Korshærs projekter)
viser samtidig, at de unge bedre kan koncentrere sig om deres liv, når der kan blive taget hånd om
de alvorlige problemer, der måtte opstå. For unge der er indskrevet på uddannelse, kan midlertidig
hjemløshed, familieproblemer, misbrugsproblemer, angst, socialfobi eller lignende gøre, at de unge
ikke længere kan rette fokus på deres uddannelse. En tidlig indsats vil her kunne understøtte de
unge med de bagvedliggende problemer og støtte deres fastholdelse. Det er med denne baggrund
og disse erfaringer, at vi ser potentialet for at være til stede på uddannelsesinstitutionerne, og
hjælpe de unge der er på kanten af frafald, før det er for sent. Dette sker blandt andet ved:
•
•
•
•

Sikring af mødestabilitet. Være opsøgende i forhold til unge, der er fraværende;
Hjælp til at stabilisere de unges liv, herunder deres boligsituation;
Brobygning til misbrugsbehandling;
Psykolog- og vejledningssamtaler for unge med psykiske problemer.

Måltal og effekter:
Det forventes at 20 unge i særlig risiko for at være frafaldstruede i målgruppen af socialt udsatte på
ungdomsuddannelserne FGU, Aarhus TECH m.fl. vil blive tilbudt en særlig intensiveret støtte og
vejledning, der har til formål at støtte den unges hverdag og udfordringer i forbindelse med
uddannelsesfastholdelse. Af de 20 forventes det, at 10 unge vil fortsætte i deres forløb eller
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alternativt kunne blive indskrevet i Inspiratoriets dagsaktiviteter med henblik på at få de unge
indskrevet på ungdomsuddannelse igen (se vedhæftet diagram).

Forudsætninger for tilskuddet:
Bevillingen gives kun under forudsætning af, at der er opbakning fra ERST til projekt. Vi har været i
kontakt med Erhvervsstyrelsen, og de har ingen problemer med at projektet støttes økonomisk fra
regionen.
Vi er positivt indstillede over for at afrapportere om projektet i en afsluttende rapport.

