VETERANINDSATSEN

Veteraners nye civile mission
AF ALEXANDER BOE

Alexander Boe.

For første gang er offentlige myndigheder,
private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer i tæt
samarbejde om at hjælpe veteraner med særlige udfordringer på Fyn og i Syd- og Sønderjylland.
I Region Syddanmark bor mere end 7.900 veteraner, der har deltaget i militære operationer i udlandet. Mange har haft voldsomme
oplevelser og kæmper efter hjemsendelsen
med personlige og sociale problemer, der gør
det svært for dem at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og i det civile liv. Hvilken vej
skal man gå, og hvordan opbygger man en ny
civil identitet, når tiden i Forsvaret slutter?
VISION
Her kommer Veteranindsatsen ind i billedet.
Vores vision er at hjælpe veteraner med
særlige udfordringer til at få et liv, der giver
mening for dem. Målet er at skabe en positiv
udvikling, så veteranerne oplever, at de bliver
i stand til at mestre deres udfordringer og få
et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job.

Vores samarbejde med veteranerne går ud på
at styrke deres kernekompetencer i et fællesskab af ligestillede, hvor de føler sig anerkendte, og give dem mod på et aktivt liv med
fremtidsperspektiver.
360 GRADERS BLIK
Vi tager derfor et 360 graders blik på hver
veteran, som gennemgår et forløb med fire
hovedelementer:
1. Mental træning og livssamtaler
2. Uddannelsesvejledning og opkvalificering
3. Virksomhedspraktik og jobtilbud samt
4. Tilbud om støtte af mentorer, der alle har
baggrund i Forsvaret. Også pårørende er involveret i Veteranindsatsen.
Veteranindsatsen er ikke et behandlingstilbud eller et arbejdsmarkedsprojekt, men vi er
glade for, at 75 % af deltagerne på de første
fire hold nu er selvforsørgende. Flere kommuner anvender også Veteranindsatsen som et
tilbud i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Mission
Gin

KONTAKT
Vi starter løbende hold i Odense og i Haderslev. Deltagelse er gratis, da Veteranindsatsen
støttes økonomisk af Novo Nordisk Fonden. På
www.veteranindsatsen.dk fortæller flere veteraner, hvad de får ud af at deltage. Her kan
man læse, hvordan man kommer med.
Følg os også på facebook.com/veteranindsatsen. Kontakt Alexander Boe på 22 38 20 63 eller albo@tietgen.dk.
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.
Alexander Boe er procesleder ved Veteranindsatsen, tidligere oversergent og veteran fra
Kosovo og Irak.

Danske veteraner har været på de lokale basarer og bragt ingredienser
med hjem fra flere missionsområder. Der er safran fra Afghanistan, appelsinskal fra Irak og enebær fra Balkan. Veteranerne har som soldater,
politifolk, læger, sygeplejersker, beredskabet og andet ydet en indsats på
vegne af Danmark.
I et samarbejde mellem Holte Vinlager, CPHoriGIN og Veteranfonden er det
blevet til en unik gin, med en unik historie – og når du køber den, er du
med til at støtte Veteranfondens arbejde for anerkendelse, oplysning, fællesskab og indsamling.
Fortsættes på næste side.
Etiketten er designet med inspiration fra en ammunitionskasse, hvilket kan
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