
EKKOaktiv tilbyder aktivitets- og 
beskæftigelsestilbud for udsatte borgere 
 

Aktivitet og beskæftigelse giver 
indhold i hverdagen og skaber 
udvikling og livskvalitet for 
borgeren. For EKKOfonden har 
netop det altid været en vigtig del 
af det pædagogiske arbejde. 
Derfor har EKKOfonden netop 
lanceret EKKOaktiv, der skal 
tilbyde aktivitets- og beskæfti-
gelsestilbud i hele landet. 
 

Formålet med EKKOaktivs udbud af aktivitets- og beskæftigelsestilbud er at give mulighed for 
at tilbyde EKKOfondens borgere en aktiv hverdag, der passer til deres interesse og niveau. 
Tilbuddene vil også omfatte borgere, der ikke bor i et af EKKOfondens tilbud. 
 
”Det handler ikke bare om at have noget at tage sig til. Det handler også om identitet, og hvordan 
man ser på sig selv. Alle skal have mulighed for at bidrage. Nogle kan arbejde og være i gang i 
mange timer om ugen, mens andre kun kan arbejde få timer. Men glæden over at bidrage er den 
samme. Derfor er det vores opgave i EKKOaktiv at finde ud af hvad og hvordan, så aktiviteter 
og beskæftigelse kan bidrage til de succesoplevelser, vi opbygger hos vores borgere,” siger 
Mark Russell, der er er chef for EKKOaktiv. 
 
Tilbuddet til den enkelte borger vil altid tage udgangspunkt borgerens særlige behov, ønsker 
og kompetencer. 
 
”For nogle er det at passe dyr nogle timer om ugen eller at arbejde i et værksted, mens det for 
andre kan være at tilegne sig viden og måske forberede sig på uddannelse eller en bestemt 
beskæftigelse. Vi tilrettelægger derfor alle aktivitets- og beskæftigelsesforløb individuelt.” 
 
Brobygning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet 
Målsætningerne i aktivitets- og beskæftigelsesindsatsen vil ifølge Mark Russell altid være 
rodfæstet i pædagogiske kerneværdier som livskvalitet, udvikling og inklusion, og indsatsen vil 
sigte på størst mulig livsmestring.  
 
”Nogle borgere vil på et tidspunkt komme så langt i deres udvikling, at de kan tage skridtet ud 
på arbejdsmarkedet. EKKOaktiv hjælper og vejleder omkring dette. Vi har særligt uddannet 
personale, der kan hjælpe med brobygningen mellem borger og samfund. Det kan være 
oprettelse af virksomhedspraktik, indgåelse af uddannelsesaftaler og samarbejde med 
offentlige og private virksomheder,” fortæller Mark Russell. 
 
 



EKKOaktiv tilbyder blandt andet: 
 

• Brobygning til arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner 
• Undervisning i emner som samfund og arbejdsmarked 
• Læring og aktiviteter om krop, sind og ånd 
• Kreative aktiviteter som fx billedkunst, design, musik og foto 
• Aktiviteter i naturen 
• Pasning af dyr  
• Værksted og vedligehold 
• Madlavning og arbejde i café 
• Markeder og events 

 
 
 

Har du brug for at høre mere om EKKOaktivs aktivitets- og beskæftigelses-
tilbud, så kontakt 
 
Mark Russell, chef for EKKOaktiv 

tlf. 41 77 65 40 

mr@ekkofonden.dk 
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