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Krølles idé
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DAGENS PROGRAMMÅLGRUPPEN

§§Målgruppen er de mest udsatte, med hjemløshed, Målgruppen er de mest udsatte, med hjemløshed, 
misbrug misbrug eller psykiske vanskeligheder eller psykiske vanskeligheder som en del af som en del af 
deres udfordringer. deres udfordringer. 
§§Personer med handicap tænkes ikke ind som  en del Personer med handicap tænkes ikke ind som  en del 

af målgruppenaf målgruppen

§§Frikortet sigter mod FØP, KTHJ eller UDDFrikortet sigter mod FØP, KTHJ eller UDD
§§Man anslår med usikkerhed at ca. 4000 på landsplan Man anslår med usikkerhed at ca. 4000 på landsplan 

er omfatteter omfattet
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DAGENS PROGRAMFORMÅLET ER

§§at give de mest udsatte borgere bedre mulighed for at give de mest udsatte borgere bedre mulighed for 
at deltage i arbejdsfællesskaber, bidrage og opleve at deltage i arbejdsfællesskaber, bidrage og opleve 
værdi i hverdagenværdi i hverdagen

§§at fjerne barrierer og skabe motivationat fjerne barrierer og skabe motivation

§§At gøre det let for virksomheder at give småjobs til At gøre det let for virksomheder at give småjobs til 
udsatteudsatte
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DAGENS PROGRAMLIDT TEKNIK

§§  Frikortet giver mulighed for at tjene 20.000 skattefrit  Frikortet giver mulighed for at tjene 20.000 skattefrit 
årligt uden fradrag i ydelserårligt uden fradrag i ydelser

§§ Indtægten indgår ikke i indtægtsberegning ved Indtægten indgår ikke i indtægtsberegning ved 
brugerbetaling på f.eks. Opholdssteder mv.brugerbetaling på f.eks. Opholdssteder mv.
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DAGENS PROGRAMHVORDAN

§§  Kommunen visiterer ind i ordningen Kommunen visiterer ind i ordningen

§§Ansættelse sker i øvrigt på ordinære vilkårAnsættelse sker i øvrigt på ordinære vilkår

§§Der påtænkes en Der påtænkes en appapp, så arbejdsgivere kan se hvad , så arbejdsgivere kan se hvad 
der er til rest på frikortetder er til rest på frikortet
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Drøftelse omkring bordet

”
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TAK FOR I DAG

KONTAKT

Annette Juul Jensen
Tlf. 86208381
aje@cabiweb.dk

Cabi – bedre arbejde til flere
Aaboulevarden 70, 3. sal
8000 Aarhus C

Njalsgade 72
2300 København S Cabi/linkedin

Cabi/facebook

#Cabi

https://twitter.com/quarmony
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