
HVORFOR?
En af de grupper af medborgere, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet, er minoritetsetni-
ske kvinder. Det ønsker vi i Send Flere Krydde-
rier at ændre på.

Derfor har vi udviklet indsatsen ’TRE TRIN 
TIL BESKÆFTIGELSE’, der ikke kun sikrer bor-
gerne en helhedsorienteret og individuelt 
tilpasset beskæftigelsesrettet opkvalificering,  
men også sikrer, at overgangene fra opkvalifi-
cering over til praktik eller job bliver så gnid-
ningsfrie som muligt både for borgere og for 
virksomheder.

Vi glæder os til samarbejdet!

TRE TRIN TIL BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesrettet opkvalificering 
for minoritetsetniske kvinder langt 
fra det danske arbejdsmarked

PROCESSEN
Der laves en individuel ugeplan, som tilpasses 
hver borger med 12 timers aktivitet om ugen. 
Forløbet er som udgangspunkt 26 uger. Der er dog 
mulighed for forlængelse i yderligere 26 uger.

Indsatsen tager udgangspunkt i kvindernes ufor-
melle køkkenkompetencer med 
henblik på at styrke og udvikle en højere grad af 
arbejdsmarkedsidentitet. Derudover er der fokus 
på, at styrke deltagernes dansskundskaber, samt 
mulighed for deltagelse i motions - og sundheds-
rettede aktiviteter. 

HVAD TILBYDER VI?
Indsatsen består af tre trin: 

TRIN 1 er et beskæftigelsesrettet køkken-, sund-
heds- og socialfagligt opkvalificeringsforløb. Forløbet 
afvikles i vores socialøkonomiske café, Send Flere 
Krydderier (kulturhuset Union).

TRIN 2 er virksomhedspraktik enten internt eller i 
ekstern virksomhed. 

TRIN 3 er en løntilskudsperiode. 

HVEM KAN DELTAGE?
• Primært 1. generations minoritetsetniske 

kvinder i alderen 35-55 år, bosat i Københavns 
kommune. 

• Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 
ressourceforløbsborgere og undtagelsesvist 
selvforsørgende. 

KENDETEGNENDE FOR MÅLGRUPPEN 

• Interesse og uformelle kompetencer 
indenfor madlavning

• Ingen eller begrænset erfaring med  
arbejdsmarkedet

• Ingen eller begrænset uddannelse
• Begrænsede danskkundskaber
• Sociale, fysiske og/eller psykiske problemer

KONTAKT OS
Meliha Kaya, socialfaglig projektleder
Telefon: 41 95 31 53
Mail: mk@i-kc.dk

Send Flere Krydderier [Kulturhuset Union]
Nørre Allé 7, 2200 KBH N

EN TYPISK HVERDAG BESTÅR AF:   
  
• Køkkenarbejde med praktisk læring omkring 

hygiejne, råvarer, indkøb, brug af køkkenmaski-
ner, aflæsning af opskrifter etc. 

• Arbejdsmarkedsrettet dansk i grupper med 
fokus på ”køkkendansk”, regler og normer på 
arbejdspladsen, kultur, samfundsforhold etc. 

• Ugentligt fællesmøde med fællesorienteringer 
og oplæg 

• Motion & Sundhed hos foreningen Shahrazad 
i Union 

• Deltagelse i Indvandrer Kvindecentrets faste 
ugentlige aktiviteter. Herunder b.la. yoga og 
computerkursus.

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

JOB

Køkken-, sundheds,-
og socialfaglig opkvalificering

Virksomhedspraktik

Løntilskud 
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