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Om 
CSD-Odense
En forkortelse af Center for socialpsykia-
triske dagtilbud i Odense. Centeret har  
fokus på at skabe rehabiliterende forløb 
for borgere som benytter de forskellige 
tilbud. Målet er at opnå så stor uafhæn-
gighed som muligt, samt at skabe en 
meningsfuld hverdag for den enkelte.

Jacob 30 år, arbejder en dag om ugen på Impo 
Trading. Hans primære arbejdsopgave ligger på 
lageret. Han plukker ordrer på lageret efter en 
liste som han selv finder i systemet og printer ud. 
Finder varerne og pakker dem til forsendelse. 
Jacob: ”jeg er meget glad for at arbejde på Impo 
og vil gerne, hvis jeg kan få en dag mere. Jeg 
drømmer om at få et skånejob på et lager, for 
her bliver jeg rørt og holder mig i gang og jeg får 
mere energi af det”.

Projektets 
baggrund
Et af tilbuddene i 
CSD-Odene er 
beskyttet beskæftigelse

Samfundsudviklingen og efterspørgelsen 
fra borgerne går i retning af et ønske om, 
at skabe plads til alle på det ordinære 
arbejdsmarked. Derfor er CSD-Odense 
i gang med at udvikle muligheder for, at 
etablere arbejdspladser, som flytter fokus 
fra beskyttet til støttet beskæftigelse 
i partnerskab med det private erhvervsliv.
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Fra beskyttet  
til støttet 
beskæftigelse



Jobkoordinatorerne





    Tager du ansvar...?

Vil du være  
med til...

... at undersøge muligheder 
for at skabe anderledes 
arbejdspladser?

... at dele din virksomheds 
viden og ekspertise?

... at løfte en af samfundets 
store opgaver og samtidig få 
løst en af virksomhedens?

For uløste 
opgaver - det gør vi

Har I uløste  
opgaver?

•  Vi har en idé til hvordan  
vi kan løse det uløste

•  Vi beskæftiger mennesker 
som ønsker at bevæge sig 
fra beskyttet til støttet  
beskæftigelse

 
 – og vi har brug for hjælp

Vi udvikler en 
færdig løsning 
– i samarbejde  
med dig
• oplæring

• fleksible teams

• kvalitetsbevisthed

• motiverede medarbejdere

•  tilknytning til  
jobkoordinator

•  medarbejderansvaret 
 er vores

• kontakt


