Stillingsopslag – projektmedarbejder til projekt døve asylansøgere

København, 21. december 2017

Selvstændig, initiativrig og tegnsprogsstærk projektmedarbejder
Danske Døves Landsforbund har fået midler til et nyt projekt for døve asylansøgere. Projektet skal forhindre, at døve
asylansøgere bliver isolerede pga. manglende kommunikation på tegnsprog. På sigt skal projektet skabe fundament for
bedre integration af døve asylansøgere, der opnår opholdstilladelse i Danmark.
Du skal være dygtig til projektarbejde og til at planlægge og strukturere din hverdag. Du skal bl.a. arbejde med:
1)

AT SKABE KONTAKT
Som projektmedarbejder skal du være opsøgende i forhold til døve asylansøgere og du skal være god til at skabe
en god, tillidsfuld kontakt, så asylansøgerne er trygge ved at være med i projektet.
Det er afgørende, at du er god til dansk tegnsprog, men også at du er i stand til at kommunikere med døve
asylansøgere på andre tegnsprog.

2)

INFORMATION
Du skal sørge for, at asylcentrene bliver klædt på med viden om at være døv asylansøger og de særlige
udfordringer, det giver. Du skal være indstillet på at komme ud til medarbejdere, som har absolut ingen kendskab
til døve og det at være døv. Du skal derfor være brobygger og formidlingsagent - og gå til opgaven med
tålmodighed og hjælpsomhed.
Du skal også løbende informere DDL’s medlemmer om projektet via DDL’s kanaler.

3)

FRIVILLIGE BESØGSVENNER
Af projektbeskrivelsen fremgår det, at vi forventer 20 frivillige besøgsvenner fordelt over hele landet. Du skal
være indstillet på at gøre et stort stykke arbejde for at få rekrutteret så mange frivillige. Derfor skal du have et
bredt og stort netværk i døveverdenen, da rekruttering gennem bekendte ofte er den mest effektive måde.

4)

BISIDDERE
Du skal i samarbejde med projekts tovholder udarbejde og implementere en bisidderordningen. Bisidderne skal
klædes på med viden om bisidderrollen både i forhold til personlige og faglige kompetencer, så du skal være god
til at formidle.

5)

BREDT SAMARBEJDE
Sidst men ikke mindst skal du være indstillet på at samarbejde bredt med DDL’s tætte samarbejdspartnere som
f.eks. CFD og Castberggård, men du skal også være opsøgende og samarbejdende med andre organisationer og
myndigheder, der kan understøtte projektet.

Som projektmedarbejder er det dit ansvar at få gjort projektet til virkelighed, og sikre at vi opnår de mål, der er sat for
projektet. Du kommer til at arbejde tæt sammen med projekts tovholder Katrine Eskelund, der er ansvarlig for at følge op
på projektets fremdrift og afrapportering.
Du skal være indstillet på en del rejseaktivitet i hele Danmark, da døve asylansøgere er spredt i hele landet. Der vil også
forekomme aften- og weekendarbejde. Det er fordel, hvis du kan stille bil til rådighed. Der afregnes kilometer efter statens
lave kørselstakst.

Side 1 af 4

Arbejdspladsen er placeret i Aarhus på kontor med projekts tovholder, så du skal være frisk på at være på en lille
arbejdsplads i hverdagen. Der kan dog være mulighed for at arbejdspladsen bliver i København. Du er selvfølgelig en del af
DDL’s sekretariat ligegyldigt, hvor du sidder, og du refererer til DDL’s direktør.
Arbejdstiden er 15 timer i gennemsnit pr. uge. Timelønnen er 200 kr. brutto (altså inkl. pension). Stillingen er tidsbegrænset
indtil d. 31.12.2019.
Der er ansøgningsfrist d. 7.1.2018. Send din ansøgning til job@ddl.dk
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Per Fruerled på pf@ddl.dk og vil blive besvaret d. 4.-5.1.2018. Der er samtaler i Aarhus
fredag d. 12.1.2018. Du kan læse mere om projektet nedenfor.

Projektet omfatter følgende aktiviteter:
Identifikation af døve asylansøgere
Projektet vil indledningsvist rette kontakt til samtlige asylcentre for at få et opdateret overblik over det nuværende antal
døve asylansøgere samt hvor de rent geografisk bor. Gennem projektperioden sikres det via løbende kontakt til centrene,
at man opdateres om nyankomne døve asylansøgere.
Information til personale i asylcentrene
Projektet vil sikre, at personalet i de centre, der har døve asylansøgere, vil få information om døve, om tegnsprog, om
tolkning samt hvilke muligheder der er for døve i DK. Dette vil fortrinsvist ske ved møder, hvor der vil være mulighed for
dialog og besvarelse af spørgsmål. Subsidiært vil projektet producere enkel, opdateret og målrettet information, således at
man har mulighed for at aflevere / tilsende centrene foldere, posters og lign. I denne del samarbejdes med CFD –
døvekonsulenterne, der også kan stå til rådighed med information.
Der, hvor personalet har interesse i det, vil projektet tilbyde undervisning i tegn / tegnsprog, så der kan ske en simpel
kommunikation i dagligdagen. Erfaringerne viser, at der hvor behovet er, har personalet ofte en stor interesse i at lære
nogle tegn, for at lette kommunikationen i det daglige. Selv en simpel kommunikation - og ikke mindst en relevant
baggrundsviden om døve – kan gøre en forskel for de døve asylansøgere.
De centre, der ikke pt har døve asylansøgere boende, vil også få information – om end kortfattet – om projektet, og hvor
man kan henvende sig, såfremt der fremover identificeres asylansøgere med høretab.
Rekruttering og oplæring af frivillige
Sideløbende hermed vil projektet gå i gang med at rekruttere frivillige til arbejdet. Der vil blive rekrutteret så mange
frivillige, at alle asylansøgere kan få tilbud om en besøgsven. Formentligt omkring 20 personer, der geografisk skal fordele
sig i hele landet. Rekrutteringen vil ske via kampagner på hjemmeside, Facebook og i andre af Landsforbundets medier samt
– ikke mindst – via personligt fremmøde til debataftener i de lokale døveforeninger, hvor der informeres om asylansøgernes
forhold, om arbejdet som besøgsven og om, hvad døveforeningerne kan gøre for at tage imod de døve asylansøgere. I det
eksisterende netværk af etniske døve ved vi, at flere ønsker at være besøgsven for døve asylansøgere. Flere af dem har selv
oplevet situationen som asylansøger, og har derfor gode forudsætninger for jobbet som besøgsven.
Som ovenfor nævnt vil der også blive taget hensyn til køn i rekrutteringsprocessen. Kvindelige asylansøgere vil ofte – men
ikke altid – have ønske om en kvindelig besøgsven – ligesom mandlige asylansøgere også kan have ønske om en mandlig
besøgsven. Alle sådanne ønsker vil forsøges efterkommet indenfor det muliges rammer, da der samtidigt skal tages hensyn
til geografi og resurser.
Besøgsvennerne vil få en grundig introduktion til opgaven inden de starter. Det vil blive sikret, at de alle er klædt på til
jobbet – ikke kun skal de have en faglig viden om området, men de skal også på forsvarlig vis kunne varetage rollen som
besøgsven for en særlig sårbar gruppe. Projektlederen vil stå for denne indledende oplæring. Besøgsvennerne tilknyttes
DDL’s netværk af frivillige, og vil herigennem få mulighed for løbende sparring og udveksling samt deltagelse i faglige dage
undervejs i forløbet.
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Besøg
Alle døve asylansøgere vil få tilbud om besøg af en besøgsven. Besøgsfrekvensen vil blive tilpasset den enkeltes behov og
ønsker, samt besøgsvennens muligheder. Det kan være 1 gang om ugen eller 1-2 gange om måneden. Projektlederen
koordinerer således at alle asylansøgere, der ønsker det, får en besøgsven. Projektlederen leder besøgsvennerne i arbejdet
og fungerer som sparringspartner i det omfang, der er behov for det. Besøgsvennerne fører online logbog over deres besøg,
en logbog, som projektlederen har adgang til og således kan følge med i besøgsfrekvens for den enkelte borger.
Et besøg er først og fremmest et møde mellem to mennesker og et tilbud om en snak. Besøgsvennen er ikke en professionel
psykolog, men et menneske, der tilbyder at lytte til det, som asylansøgeren ønsker at fortælle, og som kan stå til rådighed
med sin viden om det danske samfund – og om det danske døvesamfund i særdeleshed. Besøgsvennen kan også hjælpe
med at pege på andre foranstaltninger, der bør iværksættes for asylansøgeren, såfremt han eller hun skønner, der er behov
for det.
Døve kan ofte gøre sig forståelige for hinanden, selvom de ikke taler det samme tegnsprog. Hvis man kan ét tegnsprog er
det (for de fleste) forholdsvis let at lære sig et nyt. Igennem forløbet stifter asylansøgeren kendskab til dansk tegnsprog –
ikke fordi der sker en formel indlæring, men fordi sproget bruges i kommunikationen. Især i begyndelsen tilpasser
besøgsvennen sit sprog til asylansøgerens, men i løbet af perioden sker der – i takt med at asylansøgeren lærer flere og
flere danske tegn og vendinger - en ændring i kommunikationsformen, således at den bliver mere og mere på dansk
tegnsprog.
Netværksdannelse
Projektet vil facilitere netværksdannelse mellem døve asylansøgere. I de områder hvor der bor flere døve asylansøgere
indenfor en rimelig geografisk afstand, vil det blive tilbudt at koordinere møder mellem de forskellige asylansøgere i
området. Møder kan afholdes på de asylcentre, der er lettest at komme til, og mødefrekvens afstemmes efter ønsker og
muligheder. Projektlederen, der har opdateret viden om hvor de enkelte asylansøgere befinder sig, koordinerer
netværksdannelsen. Tilbuddet til den enkelte borger formidles via besøgsvennen. Besøgsvennen kan ligeledes tilbyde
følgeskab til det/de første møde(r).
Kontakt til lokale døveforeninger
Projektet vil endvidere tilbyde følgeskab og introduktion til den lokale døveforening. Nogle døve asylansøgere vil – efter
nogen tid - have lyst til og mod på at komme i den lokale døveforening. Besøgsvennerne vil snakke med asylansøgerne om
muligheden, og for dem, der har mod på det, vil besøgsvennerne formidle kontakten og agere følgesvend ved besøg i
døveforeningen de første par gange. I det storkøbenhavnske / sjællandske område vil det være oplagt at etablere kontakt
til netværket af etniske døve.
Bisidning
Projektet vil desuden tilbyde bisidning i forbindelse med møder om asylsagerne i de tilfælde asylansøgeren ønsker det.
Når vi i projektet vil fokusere på bisidning, er det fordi vi ved, at der er meget stor risiko for misforståelser, fordi tolkning
ikke kan ske direkte til asylansøgerens eget modersmål. Bisidderen skal derfor med for at sikre, at kommunikationen
fungerer og eventuelle misforståelser udredes undervejs.
Projektlederen vil rekruttere et særligt korps af bisiddere. Det vil blive forsøgt at rekruttere frivillige bisiddere – det f.eks.
kan være at nogle af besøgsvennerne besidder de særlige kompetencer der kræves (herunder sproglige kompetencer og et
godt kendskab til sagsbehandlingssystemet). Det må dog imødeses at bisidning ikke altid vil kunne foregå på frivillig basis.
Derfor afsættes der også midler i projektet til - i visse tilfælde - at kunne betale for denne service hos kompetente folk.
Det er kendt, at en del døve har vanskeligt ved at forstå hørende tegnsprogstolke, (jf. f.eks. rapport fra 2015:
http://deaf.dk/files/deaf.dk/evalueringsrapport_-_doeve_tegnsprogstolke_epinion_0.pdf.) Døve asylansøgere er en
målgruppe, som ikke kan dansk tegnsprog og ikke er bekendte med det danske system, og det er derfor uomtvisteligt, at vi
her har at gøre med sager, hvor tolkning er særdeles vanskeligt og hvor mulighederne for misforståelser er mange. Derfor
vil bisidning blive tilbudt i de sager, hvor det er muligt og den respektive instans (politiet, Udlændingestyrelsen,
Flygtningenævnet) giver tilladelse hertil.
Som ovenfor nævnt, vil denne del af projektet blive evalueret separat.
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Koordination med fagfolk
Som en del af projektet vil vi også koordinere indsatsen med de relevante fagfolk i miljøet. Der vil således blive nedsat et
koordinationsudvalg, der ikke kun vil følge projektet, men hvor man også vil informere hinanden om øvrige tiltag indenfor
området. CFD’s døvekonsulenter, hørende tolke, døve tolke, Castberggård og andre aktører, der har interesse i området, vil
blive inviteret til at sidde i koordinationsudvalget. Derudover forventer vi også at få repræsentanter fra Røde Kors og fra
andre operatører (kommunerne) inddraget i videst muligt omfang. Koordinationsudvalget vil være et forum, hvor der vil
ske en vidensdeling og faglig udveksling f.eks. via oplæg fra fagfolk, der besidder en særlig viden indenfor området.
Udvalget skal sikre at arbejdet koordineres, og at alle parter er klædt bedst muligt på til opgaven.

Ved overgang til kommunerne
Projektet vil ikke slippe kontakten til de (tidligere) asylansøgere efter at de har fået opholdstilladelse. Når de overgår til en
modtagerkommune følger projektet med og tilbyder fortsat besøg af en besøgsven. Det vil blive tilstræbt, at det er den
samme, i det omfang at det geografisk (transportmæssigt) kan hænge sammen. Såfremt man er nødsaget til at skifte
besøgsven, vil der ske en overdragelse til en anden i korpset.
Projektet vil ligeledes sørge for at give information til modtagerkommunen, herunder om behovet for undervisning i dansk
tegnsprog, for at kunne blive integreret i det danske samfund. Projektet vil desuden tilbyde at formidle kontakt til de få
kvalificerede tilbud der findes på dette område.
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