SKIVE - WE CARE
2021 er skudt i gang med nye mål. I Code of Care Skive ønsker vi at bane vejen for, at 130
ledige unge går i job eller uddannelse. I Code of Care Skive arbejder vi for, at unge på kanten
af arbejdsmarkedet får chancen. Vi ønsker at åbne døre og udbrede socialt ansvar på
Skiveegnen. I løbet af 3 år har Code of Care Skive i tæt samarbejde med jobcentret været
med til at bane vejen for, at 348 unge har skiftet ledighed ud med enten job eller
uddannelse.
For mange unge er arbejde vejen til uddannelse. 56 ledige unge startede i 2020 ny
uddannelse. Mange af disse unge er ikke gået ”den direkte vej”. For unge på kanten af
arbejdsmarkedet, er det ofte en praktikplads, et løntilskudsjob eller småjob på få eller flere
timer, der giver retning, og i sidste ende bliver springbræt til uddannelse.
Men desværre står alt for mange unge stadig uden for arbejdsmarkedet. I januar 2021 er
427 unge ledige på kanten af arbejdsmarkedet i Skive Kommune. Heldigvis har vi i Skive
Kommune rigtig mange virksomheder, der tager et stort socialt ansvar. Skiveegnens
virksomheder er klar og bakker op - også i tider, hvor corona ligger et særligt pres på
arbejdsmarkedet.
Det er fantastisk, at så mange virksomheder gør en forskel. Mange virksomheder viser
socialt ansvar ved at tilbyde praktikpladser, løntilskuds- eller småjobs, lige som mange
medarbejdere er mentorer for unge og viser dem vejen. Men socialt ansvar handler om mere
end at give chancen. Det handler også om at udvide arbejdsstyrken. Skiveegnen har flere
brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft - også under corona. Vi har derfor brug for alle
hænder. Selv om nogle mennesker ikke passer ind i en ordinær 37 timers stilling, så har de
alligevel meget at byde på.
I Code of Care Skive har vi samlet en række socialt ansvarlige virksomheder på tværs af
brancher, størrelser og erfaringer. Formålet er at mødes og være ambassadører for socialt
ansvar. Ønsker du at være med i Code of Care Skive, eller ønsker du i 2021 at give chancen
til en ung, der står uden for arbejdsmarkedet. Så hører vi gerne fra dig.
Læs mere på jobcenterskive.dk/coc
eller kontakt virksomhedskonsulent Morten Nielsen på 4051 9427
Sammen gør vi en forskel. Samme får vi unge i job.
Venlig hilsen
Code of Care Skive

De nuværende corona-restriktioner betyder, at det pt. ikke er muligt at etablere nye
praktikker eller løntilskud. Men har du et job på få eller flere timer, hører vi gerne fra
dig. FÅ timer gør en STOR forskel.

