Om FONDEN UNGES

FONDEN UNGES er en nonprofit-organisation, stiftet i 2017 som almennyttig fond med det
formål at tilbyde indsatser for unge med særlige behov, særligt unge indenfor autismespektret.
Målet er at fremme deres personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som
muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv. Målet forfølges 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

KLAR TIL START er for unge og voksne med en diagnose inden for
autismespektret, som ikke har kompetencerne til at blive ansat på en helt
almindelig arbejdsplads. KLAR TIL START gør dem klar til arbejdsmarkedet og
giver dem garanti for en fastansættelse i en dansk virksomhed. Det er landets
eneste træningsforløb med indbygget jobgaranti og med landets bedste
afklaringsforløb for målgruppen. Det kan kun lade sig gøre i kraft af et
forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og
anerkendte dokumentationsmetoder.
www.klartilstart.dk

Scan How
Scan How gør hverdagen nemmere for personer med en Autisme Spektrum
Forstyrrelse (ASF). Støttepersoner kan hurtigt sammensætte skræddersyede
step-by-step vejledninger, som brugeren kan scanne frem på sin smartphone
eller tablet, når han eller hun har brug for den. Resultatet er en hverdag med
langt mere frihed og uafhængighed for den enkelte samt en ubegrænset adgang
til indlæring. Brug video, foto, lyd, grafik og tekst i den kombination, der passer
brugeren bedst. Det eneste, der har brug for, er en smartphone eller tablet
(Apple IOS eller Android) og en internetforbindelse.
www.scanhow.dk
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