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Equality in Learning

Projekt EQUIL - Equality in Learning - sigter på at 
fremme inklusion af psykisk sårbare borgere på 
arbejdsmarkedet. Projektet er medfinansieret af EU-
Kommissionen, under Erasmus+ programmet for 
strategiske partnerskaber med fokus på  
voksenuddannelse. I løbet af den toårige 
projektperiode vil de europæiske partnere udvikle 
trænings- og efteruddannelsesmoduler for 
fagprofessionelle praktikere med kontaktflader til 
målgruppen af psykisk sårbare borgere. Målet er at 
udbygge de kompetencer og metodiske tilgange, der 
er relevante for det professionelle møde med psykisk 
sårbare borgere. 

Beskæftigelsesfremmende modeller

Analyse af forskellige rekrutterings- og outplacement 
systemer med startpunkt i de britiske erfaringer med IPS 
modellen (Individual Placement Support). Modellen er blandt 
andet baseret på metodikken "Først jobplacering og så træning".

Projektets 4 træningsmoduler vil dække de følgende temaer:

https://www.facebook.com/equil.eu/


EQUIL - 1st Newsletter

Praksisnære vejledningskompetencer til støtte af 
psykisk sårbare borgere med behov for job

Udvikling af metoder, dialogværktøjer og øvelser til at styrke vejlednings- 
og støttekompetencerne blandt professionelle i den beskæftigelsesrettede 
indsats over for psykisk sårbare borgere. I fokus er de personcentrerede 
tilgange og metoder til at støtte og motivere borgere i 
indslusningsprocessen til arbejdsmarkedet. Hertil kommer inddragelsen og 
analysen af psykisk sårbare borgeres personlige erfaringer og ekspertise 
som et vigtigt led i træningen af professionelle. Nøglebegreber som 
recovery, stigmatisering og eksklusion vil også være en del af den såkaldte 
co-production metodik, hvor både borgere, arbejdspladser og 
professionelle fra hver deres erfaringsverden bidrager til at udvikle nye 
tilgange, værktøjer og praksismodeller for psykisk sårbare borgeres 
arbejdsmarkedsintegration. 

Praksisnære vejledningskompetencer til støtte for 
dialogen med virksomheder og arbejdspladser om 
rekruttering af psykisk sårbare borgere

Udvikling af metoder, dialogværktøjer og øvelser til at styrke vejlednings- 
og støttekompetencerne blandt professionelle i den opsøgende 
virksomhedsindsats og virksomhedsservice. Målet r især at træne 
dialogiske og opfølgende metoder til at støtte virksomheder og 
arbejdspladser i rekrutteringen og fastholdelsen af psykisk sårbare borgere 
og medarbejdere. 

Europæisk værktøjskasse med metoder til 
co-produktion

På grundlag af eksisterende research og praksiserfaringer fra brugen af co-
produktionsmetoden vil projektpartnerne opbygge en værktøjskasse med 
metoder og værktøjer til co-produktion. Værktøjskassen stilles til rådighed 
for ledere og medarbejdere i den sociale, sundhedsmæssige og 
beskæftigelsesrettede indsats såvel som for borgere og virksomheder, der 
samlet ønsker at forbedre indsatsen over for psykisk sårbare borgere 
gennem den særlige tilgang i co-produktion.  

Ud over research og træningsprogrammer vil EQUIL projektet også gennemføre strategiske 
analyser, der skal sammenfatte og perspektivere de mere overordnede udviklingsbehov i den 
beskæftigelsesrettede indsats over for psykisk sårbare borgere. Målene er:
At identificere behov og konkrete muligheder for en strategisk videreudvikling og forbedring af 
beskæftigelsesindsatsen over for psykisk sårbare borgere 
At give anbefalinger til tværfaglige og tværsektorielle løsningsmodeller, der kan bidrage til at forbedre og 
effektivisere beskæftigelsesindsatsen over for psykisk sårbare borgere
At bygge analyser og anbefalinger på de metodiske og organisatoriske erfaringer, der viser sig gennem 
projektets research og træningsprogrammer med brug af værktøjskassen for co-produktion



Co-produktion

Partnerskabet bygger alle træningsprogrammer på metodikken Co-produktion. Den engelske 
partnr Mersey Care NHS Trust har allerede stor erfaring med denne metodebrug og vejleder alle 
øvrige partnere i at teste metodikken på nationalt plan. Praktikere vil på tværs af forskellige 
sektorer deltage aktivt i testningen af metodikken. 

Første Equil træningsprogramme er afholdt 
i Liverpool som første skridt i den 
praktiske brug af Co-produktion 

Co-produktion processen blev skudt i gang i en transnational workshop i Liverpool, 25.til 29. 
januar 2016. 20 undervisere, vejledere og borgere med psykisk sårbarhed deltog i et intensivt 
samarbejde om at afklare værdier og kompetencebehov i beskæftigelsesindsatsen over for 
psykisk sårbare borgere. Deltagerne udviklede herigennem viden, metoder og materialer, der vil 
indgå i Equil projektets videre træningsprogrammer for professionelle medarbejdere fra 
beskæftigelsesindsatsen over for psykisk sårbare borgere. Herudover har de fælles - og co-
producerede - erfaringer fra Liverpool dannet grundlag for videre fokusgruppeinterviews og 
enkeltinterviews med både psykisk sårbare borgere og virksomheder som led i den videre 
afdækning af værdi- og kompetencebehov i den beskæftigelsesrettede indsats over for psykisk 
sårbare borgere.



Partnerne i EQUIL projektet

EU-Kommissionens støtte til dette nyhedsbrev  er ikke en godkendelse af indholdet, som kun forfatterne er ansvarlige for. EU-
Kommissionen kan heller ikke drages til ansvar for anvendelsen af de indeholdte informationer.  
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Den transnationale koordinator for EQUIL projektet er Merseyside Expanding Horizons/UK. De 
øvrige europæiske partnere er
mhtconsult/Denmark
CESIE/Italien
Zorgvragers organisatie GGZ Midden Holland/Holland
Action Laboral/Spanien
Mersey Care NHS Trust/UK

http://www.expandinghorizons.co.uk/en/
http://mhtconsult.dk/
http://cesie.org/en/
http://www.zogmh.nl/
http://www.merseycare.nhs.uk/
http://www.merseycare.nhs.uk/
http://www.accionlaboral.com/
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