Om Fonden Unges
Fondens Unges er en almennyttig fond stiftet i 2007 med det formål at tilbyde indsatser for unge
med særlige behov, særligt unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Målet er at fremme
de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et
selvstændigt og aktivt voksenliv. Fonden forfølger sit mål gennem følgende indsatser:

"Unges Uddannelsescenter"
“Unges Uddannelsescenter” har i kraft af sine specialiserede undervisere
opbygget et renommé som et seriøst og nytænkende uddannelsessted, der
tilbyder STU, 10. klasse, $104-forløb og ressourceforløb samt en række
fritidsaktiviteter. Uddannelsescentret har kapaciteten til at rumme den enkeltes
særlige behov og målretter den unges uddannelsesforløb mod beskæftigelse
med fokus på selvstændighed, socialt fællesskab og øget livskvalitet.
www.ungesuddannelsescenter.dk

“Klar til Start”
Opkvalificeringsforløbet “Klar til Start” hjælper unge med ASF i fast job. Forløbet
er udviklet i samarbejde med supermarkedskæden fakta med økonomisk støtte
fra VELUX FONDEN. Ni danske virksomheder/kæder har valgt at indgå et "Klar
til Start"-partnerskab og stiller tilsammen langt over 200 fastansættelser til
rådighed. Succesraten på næsten 80% er uhørt høj for målgruppen, og
samfundsgevinsten er veldokumenteret. Alligevel kan virksomhedernes jobtilbud
ikke udnyttes fuldt ud, da kommunerne er tøvende over for forløbet, der er noget
længere end andre beskæftigelsesrettede forløb for målgruppen. Halvdelen af
landets kommuner har dog tilbudt borgere at deltage i et “Klar til Start”-forløb.
www.klartilstart.dk

"Scan How"
App’en "Scan How" giver personer med ASF en langt højere grad af
selvstændighed i hverdagen. App'en er udviklet bl.a. med støtte fra Østifternes
Fond og med erfaringer fra næsten 900 brugere på mere end 80 institutioner.
Med "Scan How"-app’en kan pædagoger og forældre nemt og hurtigt udarbejde
enkle step-by-step vejledninger, som er skræddersyet til den enkeltes personlige
behov og kompetencer. Den unge med ASF kan derefter selv kalde vejledningen
frem på sin smartphone eller tablet ved at scanne en QR-kode. QR-koderne
sættes op, hvor vejledningen er nødvendig, f.eks. ved vaskemaskinen (tøjvask),
i køkkenet (opskrifter), badeværelset (rengøring), etc.
www.scanhow.dk
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