Aftale om projektet ”Impact, beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder i Aalborg
Kommune”

Denne aftale om oprettelse af dagtilbud for borgere i Aalborg Kommune samt etablering af jobtilbud for særlige målgrupper er indgået mellem

FOKUS Folkeoplysning, v. direktør Bjørn Salling
CVR: 88043014
Strandvejen 19
9000 Aalborg
(herefter kaldet “Leverandøren”)

og

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune v. myndighedschef Ove Gerhard Jensen
CVR: 29189420
Storemosevej 19
9310 Vodskov
(herefter kaldet “Forvaltningen”)

1.

Baggrund

1.1

Det er ønsket, at oprette et dagtilbud til personer med mentale funktionsnedsættelser, sådan at disse
borgere udvikler sig, samt bliver oplært og undervist i, hvad der kræves for at fastholde en beskæftigelse inden for bestemte brancher. Formålet med disse dagtilbud er, at mindst halvdelen af de deltagende borgere opnår varig lønnet beskæftigelse på særlige vilkår inden for projektets tidsramme.

2.

Beskrivelse af projektet

2.1

Dette konkrete projekt består i at oprette og drive 30 dagtilbud for personer med mentale funktionsnedsættelser, som har lyst til at arbejde inden for brancherne beskrevet i pkt. 3.3 i nærværende aftale.

2.2

Dagtilbuddene skal sigte mod at borgerne kan opnå løntilskudsjob i FOKUS Folkeoplysnings regi men
samtidig også mod, at de kan varetage jobs i andre virksomheder inden for lignende områder.

2.3

I projektperioden etableres der 30 dagtilbud, jf. servicelovens § 103, stk. 1. Der oprettes 10 tilbud i
2019, 10 tilbud i 2020 og 10 tilbud i 2021.

2.4

Forvaltningen forpligtiger sig til at visitere 30 borgere til dette projekt i projektperioden.

2.5

Leverandøren forpligtiger sig til at oprette mindst 15 skånejobs, der kan besættes af de deltagende borgere enten i eget regi eller hos andre virksomheder. Oprettelsen af skånejobs skal ske inden for projektperioden.

2.6

Projektperioden løber fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2021.

3.

Projektets indhold

3.1

Dagtilbuddene tilpasses individuelt til den enkelte borger. Leverandøren skal løbende vurdere borgerens niveau og motivation for at blive oplært i nye funktioner.

3.2

Der oprettes såkaldte ’øvebaner’ for de borgere der har behov for dette. Øvebanerne er beskyttede arbejdsstationer, hvor borgeren får ro til at arbejde med helt grundlæggende kompetencer inden
han/hun skal indgå i den mere forretningsmæssige drift.

3.3

Der tilbydes oplæring/uddannelse inden for følgende områder:


KaffeFair; tilberedning og servering af mad. Der vil kunne opnås kompetencer i betjening af køkkenmaskiner, madlavningsteknikker samt kundebetjening.



FOKUS Facility; service for virksomhedskunder i Aalborg. Dette indebærer oplæring i viceværtfunktioner, rengøring, vedligehold af udendørsarealer mv.



Butik By RETRO; Fysisk butik og webshop. Her arbejdes der med butikssalg, kassebetjening, kundeservice, pakkeri, lagerstyring mv.

3.4

Udgangspunktet er team-arbejde, men med mulighed for selvstændige arbejdsopgaver.

3.5

Dagtilbuddene ledes og drives ud fra følgende værdier:


Anerkendelse af den enkeltes ressourcer



En tro på at alle kan bidrage med noget og lære mere



En tydelig og direkte kommunikation, så misforståelser undgås
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Et trygt, socialt arbejdsfælleskab med sidemands-oplæring



Validering og konkretisering af opnåede kompetencer

4.

Visitering

4.1

Borgerne bliver visiteret til dagtilbuddene via Aalborg Kommunes visitationsprocedurer for § 103 tilbud.
Borgeren har forud for visitering derfor gennemført et afklaringsforløb, der påviser, at borgeren besidder de nødvendige egenskaber til at kunne varetage og udvikles i et § 103 dagtilbud.

4.2

Aalborg Kommunes visitation afdækker borgerens behov og kompetencer for enten et fuldtidstilbud
eller et deltidstilbud, jf. denne aftales pkt. 7.1.

4.3

Når borgeren er visiteret indkalder Leverandøren til en startsamtale, hvorved det endelig vurderes, om
borgeren er i målgruppen og kan profitere af dagtilbuddet.

5.

Leverandørens rettigheder og pligter

5.1

Leverandøren forpligter sig til at etablere og drive 30 dagtilbud, jf. servicelovens § 103 inden for projektets formål og tidsramme, samt til at oprette 15 skånejobs. Der kan søges dispensation for rimelighedskravet ved oprettelsen af skånejobs i de tilfælde hvor Leverandøren har udtømt muligheden for ansættelse på særlige vilkår.

5.2

Leverandøren skal udføre projektet i henhold til denne aftale med de i pkt. 3 beskrevne indsatser i hele
projektperioden.

5.3

Leverandøren har inden for nærværende aftales rammer frihed til at planlægge og tilrettelægge den
praktiske udførsel af projektet.

6.

Samarbejde

6.1

Parterne er enige om, at der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra KafféFair, Ældre- og
Handicapforvaltningen samt en repræsentant fra Beskæftigelsesforvaltningen.

6.2

Følgegruppen mødes 2 gange årligt for at drøfte samarbejdet og udveksle gensidig information og inspiration.

6.3

Forvaltningen sekretariatsbetjener følgegruppen.

7.

Pris og betaling

7.1

Prisen for dagtilbudspladserne efter § 103 i nærværende aftale udgør:
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 For fuld tid, 4-5 dage pr. uge kr. 9.900,- ekskl. moms pr. måned
 For deltid, 2-3 dage pr. uge kr. 6.650,- ekskl. moms pr. måned
7.2

Prisen reguleres 1 gang årligt jf. Aalborg Kommunes takstregulering.

7.3

Betaling afregnes månedsvis bagud.

7.4

Forløb der påbegyndes midt i en måned, afregnes i forhold til det konkrete antal dage der medgår i måneden, dog afregnes altid i hele uger. Starter en borger midt i en uge, afregnes der således for hele
ugen.

8.

Afbrydelse og afmelding af forløb

8.1

Afmelding af et forløb kan ske med 4 ugers varsel. Betaling sker indtil den aftalte afmeldingsdag.

8.2

Ved afbrydelse af et forløb, betales for 1 måned efter afbrydelsesdatoen.

9.

Opsigelse

9.1

Det er mellem Leverandøren og Forvaltningen aftalt uopsigelighed i hele projektperioden.

9.2

Opsigelse kan derfor kun indtræde ved væsentlig misligholdelse, hvor hver af parterne er berettiget til
at ophæve denne aftale uden varsel.

9.3

Hvis Forvaltningen ophæver aftalen har Leverandøren kun krav på vederlag såfremt borgerne i projektet er startet i indsatsen. Leverandøren har kun krav på vederlag for det før ophævelsen udførte arbejde.

10.

Tavshedspligt

10.1 Parterne er gensidigt forpligtet til at iagttage tavshed om alle ikke alment kendte informationer om den
anden part.
10.2 Leverandøren har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152a i forhold til de personoplysninger, som Leverandøren kommer i besiddelse af i forsøgsprojektet. Tavshedspligten gælder også efter denne aftales ophør.

11.

Persondatahåndtering

11.1

Idet der mellem parterne håndteres persondata, underskrives ligeledes en databehandleraftale, hvorefter Leverandøren forpligter sig til at overholde gældende regler på området. Forvaltningen er jf. databehandleraftalen at anse som den dataansvarlige.
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12.

Underskrift

12.1 Denne aftale er udarbejdet i to originale eksemplarer, ét til hver af parterne.

13.

Parternes underskrifter

For Forvaltningen:

For Leverandøren:

Navn: Ove Gerhard Jensen

Navn: Bjørn Salling

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Underskrift: ___________________________

Underskrift: ___________________________
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