VETERANINDSATSEN
AF SØREN CARØE

Veteranindsatsens
X-Factor
Veteranindsatsen i Region Syddanmark har i to
år samarbejdet med 54 veteraner, der alle har
udfordringer i varierende grad. 30 veteraner
fordelt på seks hold har gennemført et såkaldt
aktivitetsprogram, og de øvrige 24 har fået anden form for hjælp. Bundlinjen er, at 7 ud af 10
veteraner er kommet i selvforsørgelse.
VETERANINDSATSEN KORT FORTALT
Holdet bag Veteranindsatsen har ønsket at
give et bud på, hvordan man bedst rekrutterer, motiverer og fastholder veteraner med
særlige udfordringer. Det drejer sig om relationskompetence, tværfagligt og tværsektorielt
samarbejde:
VI HAR KNÆKKET KODEN
Vi ved, hvordan man motiverer veteraner med
særlige udfordringer til at deltage i rehabiliterende forløb. Det er afgørende at etablere
et tæt samarbejde mellem kommunernes veterankoordinatorer og fagpersoner, som veteranerne kan spejle sig i.
VI SAMARBEJDER
Kommunerne, der har myndighedsansvaret,
erhvervsskolesektoren, der udbyder relevante
uddannelser som AMU og EUD, virksomheder,
der tilbyder praktikophold og jobåbninger,
samt civilsamfundet, som sikrer en indsats 247, for eksempel ved hjælp af mentorer, bisiddere og andre frivillige, der kan åbne dørene til
netværk, fritidsaktiviteter o.l. Dette samarbejde sikrer, at flere kompetencer kommer i spil.
VI VED, HVAD VETERANER MED SÆRLIGE
UDFORDRINGER LÆGGER VÆGT PÅ
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Det er vigtigt at etablere et fællesskab, som
veteranerne kan se sig selv i. Fællesskabet
giver tilhørsforhold og anerkendelse, som
er grobund for livsmestring. Det er en vigtig forudsætning for at kunne genindtræde i
samfundslivet og ofte også familielivet. Øget
livsmestring motiverer desuden til at få eller
fastholde et job.
NEXT STEP VETERANINDSATS DANMARK
Veteranindsatsen var tidsbegrænset indtil
udgangen af juni måned i år, og der bliver
derfor ikke startet nye hold. Efterspørgslen
er imidlertid stor: Flere kommuner i Region
Syddanmark anvender Veteranindsatsen som
et tilbud i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 17 kommuner fra andre
regioner er på venteliste.
De gode resultater har skabt håb om, at det
bliver økonomisk muligt at gøre Veteranindsatsen landsdækkende under navnet Veteranindsats Danmark, der også vil have til formål
at styrke evnen til livsmestring hos veteraner
med særlige udfordringer. Projektet supplerer
den kommunale og nationale praksis og bygger på erfaringer og resultater fra Veteranindsatsen i Region Syddanmark.
Midlet er inklusion af veteranerne i nye fællesskaber, anerkendelse af deres ressourcer
og kompetencer samt udvikling af deres individuelle handleevne.
Mange veteraner har komplekse problemer,
der kun kan afhjælpes gennem en tværfaglig
og tværsektoriel indsats, som involverer ci-

vilsamfundet, erhvervsskolesektoren, Forsvaret, kommunerne, psykiatrien, virksomheder
m.fl. Det er den dokumenterede erfaring fra
Veteranindsatsen i Region Syddanmark.
Om det bliver muligt at opnå økonomisk støtte til en landsdækkende indsats, ved vi mere
om i løbet af efteråret. Når vi forhåbentligt får
gang i Veteranindsats Danmark, vil vi se frem
til et endnu tættere samarbejde med Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.
SAMARBEJDSPARTNERE
Bag Veteranindsatsen står Erhvervsskolen
Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense kommuner samt
Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.
Vi samarbejder med veterankoordinatorerne i
Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg,
Odense, Svendborg, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen, Vejle, Sønderborg og Aabenraa.
Kontakt Søren Carøe, 28 11 00 20, sc@rflam.org
eller Anette Lykke Jensen, 21 16 96 75, anlj@
tietgen.dk.
Søren Carøe er formand for Rådet for Psykisk
Sårbare på Arbejdsmarkedet og projektleder
i Veteranindsatsen, der finansieres af Novo
Nordisk Fonden.

