Økologiske landbrug som har de nødvendige kompetencer eller
egentlige socialøkonomiske virksomheder vil kunne tage ansvar
for særlige tilbud og koordinere inddragelse af andre virksomheder i lokalområdet. De kan fungere som koordinerende mentorer
for andre deltagende landbrug i området.

EKSEMPLER PÅ SOCIALØKONOMISKE ARBEJDSPLADSER I
ØKOLOGISK LANDBRUG
• Westergaards Planteskole, en privatøkonomisk virksomhed med afklaringsforløb for sygemeldte borgere
i Kerteminde Kommune
www.westergaards-planteskole.dk

SOCIALØKONOMISKE ARBEJDSPLADSER I LANDBRUGET
- samarbejde mellem kommuner og økologiske landbrug

• Råd & Dåd i Brovst, et selvejende socialøkonomisk landbrug
med arbejdstilbud for sårbare mennesker.
www.rådogdåd.dk

Betaling for socialøkonomiske arbejdspladser til særlige tilbud
er et forhandlingsspørgsmål mellem virksomheden og kommunen.
Det er kommunen, der har det overordnede ansvar og skal sørge
for, at lovgivningen bliver overholdt og formålene med tilbuddene opfyldes.

Nogle miljøpsykologer opererer med begrebet ’genopbyggende omgivelser’. Begrebet dækker over naturens bidrag
til, at mennesker kan slappe af og opbygge et nyt mentalt
overskud. Ved at bevæge os i naturen finder en proces sted –
’den genopbyggende proces’ som den er blevet navngivet
af miljøpsykologen Rachel Kaplan.
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DEN GENOPBYGGENDE NATUR
Mennesker, der er ramt af sygdom eller vanskelige
omstændigheder, kan have stort udbytte af at
opleve naturens kredsløb og arbejde med jord,
planter og dyr i fællesskab med andre.
Det kan inspirere og motivere til at genfinde
sig selv, blive afklaret i forhold til arbejde eller
uddannelse og give en forbedret livskvalitet.

MODEL FOR ORGANISERING
AF SAMARBEJDE MELLEM
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Mange inden for jordbug, fødevareproduktion og naturpleje vil
gerne samarbejde med kommuner om at tage imod mennesker,
som kan have gavn og glæde af at være hos dem i forskellige
forløb.

en samarbejdsaftale med en kommune om at etablere socialøkonomiske arbejdspladser på økologiske landbrug, gartnerier,
i naturpleje, gårdbutikker, forarbejdnings- og distributionsvirksomheder.

Derfor tager Det Samfundsnyttige Landbrug nu initiativ til dialog
om hvordan et samarbejde kan gribes an.

Organisering i en forening foreslås for at give almindelige landbrug uden særlige kompetencer mulighed for at have socialøkonomiske arbejdspladser. I foreningen kan virksomhederne støtte
hinanden og den koordinerende mentor kan koordinere og
assistere de øvrige virksomheder.

Koordinerende mentor
og fælles konsulent med
kompetencer i forhold til vejledning, opkvalificering
og andre særlige tilbud

GRUNDLAG FOR SAMARBEJDET
Social- og beskæftigelseslovgivningen indeholder regler om forskellige tilbud for forskellige målgrupper blandt udsatte borgere.

Kommune

PROTOTYPE – ER DET JERES KOMMUNE?
Det Samfundsnyttige Landbrug søger kommuner, der vil være
med til at udvikle samarbejder med økologiske landbrug omkring socialøkonomiske arbejdspladser i landbruget.
I første omgang leder vi efter en enkelt kommune, som kan være
prototype og eksempel, som efterfølgende kan overføres til
andre kommuner. Sammen med den udvalgte kommune vil vi
skabe et fremtidigt samarbejde med interesserede, økologiske
landbrug omkring langtidssygemeldte.
Vi tilbyder vederlagsfrit et forløb med en konsulent vedr. etablering af samarbejdsaftaler mellem økologiske landbrug, koordinerende mentorer og kommuner med det formål at oprette en
række socialøkonomiske arbejdspladser.
HVORDAN KAN ET SAMARBEJDE OM SOCIALØKONOMISKE ARBEJDSPLADSER GRIBES AN?
Økologiske landbrug med en koordinerende mentor tilknyttet
kan organisere sig i en lokal socialøkonomisk forening og indgå

Almindelige tilbud
Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, fleksjob og
mentor-støtte kræver ikke særlige forudsætninger i landbrugsvirksomheden, og kan normalt aftales direkte med en konsulent
fra kommunens jobcenter. Mentorstøtte kan ydes til dækning af
ekstra tidsforbrug i forhold til borgeren.
Særlige tilbud
Vejledning og opkvalificering, jobafklaringsforløb, særlige afklaringsforløb for sygemeldte, ressourceforløb og beskyttet beskæftigelse mv. for mere udsatte borgere vil ofte kræve specialiserede
kompetencer og tæt samarbejde med konsulenter og sagsbehandlere i jobcenteret eller kommunens øvrige forvaltninger.
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