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VIRK Atvinnutenging 

• 8 manna teymi sem vinnur að því að tryggja möguleika einstaklinga 
með skerta starfsgetu farsæla endurkomu til vinnu 

• Hluti af teyminu vinnur að IPS- Individual Placement and Support
Einstaklingsmiðaður stuðningur í starfi. Vinnan notuð sem úrræði í 
endurhæfingu fyrir fólk með alvarlegan geðrænan vanda 

• Stór hluti af starfinu felst í að efla tengslin við atvinnulífið 

• Samtal –fræðsla - samstarf 



Mismunandi 
þjónusta við 
einstaklinga

Lokahnykkur í 
starfsendurhæfingu þar sem 
margir leggja hönd á plóg

Að gera ferilskrá, kynningarbréfs 
og undirbúa  fyrir viðtal 

Lóðsa fólki um vinnumarkaðinn

Aðstoða við starfsval - Víkka 
sjóndeildarhringinn 

Hafa milligöngu um 
vinnuaðlögun VIRK   



Vinnuaðlögun Virk 

• Markviss aðlögun í starfi á sér stað 
samhliða starfsendurhæfingu

• Fræðsla og stuðningur við vinnustaðinn 
sem auðveldar endurkomu til vinnu 



Samstarfið  

• Yfir 100 fyrirtæki hafa skrifað undir samstarfsyfirlýsingu 
• Um 40 störf á árinu 2018 

• Um 20 af þeim með vinnuaðlögun

• Hátt í 100 einstaklingar fengið vinnu
• þar af um helmingur af eigin frumkvæði en með aðstoð 

atvinnulífstengla 

• Aðrir með beinni milligöngu atvinnulífstengla  



Samningar á 
árinu 2018 

Síminn 

Skólamatur 

Hard Rock Café 

Listasafn Reykjavíkur 

Icelandair Technical Services 

Heilsuborg 

Landsnet 

Hrafnista 

Borgarholtsskóli 

Sóltún Heima 

Kvika 



Hver er 
ávinningur 
fyrirtækjanna?

Fyrir utan það 
augljósa –
Samfélagslega 
ábyrgð 

Skilningur á aðstæðum fólks 

Vinnustaðaúttektir 

Læra af ferlinu 

Kynnast betur hvernig starfsendurhæfing gengur 
fyrir sig

Fræðslu og ráðgjöf fyrir stjórnendur og 
samstarfsmenn



Starf í 
upplýsingatækni 



Margir finna vinnu með minniháttar aðstoð

• Lögfræðingurinn sem fór að vinna í grunnskóla 

• Konan í fór að vinna á næturvöktum í leifstöð 

• Sjúkraliðinn sem fór að vinna í móttöku á heilsugæslu 

• Konan sem lærði bókhald og fór að vinna hjá verktakafyrirtækinu 

• Unga konan ætlar að verða læknir en er nú að vinna á dvalarheimili 



Starf á 
hjúkrunarheimili



Eintómar sólskinssögur? 

Auðvitað gengur þetta ekki alltaf upp 

En í þessu felst alltaf lærdómur fyrir alla 



Auðlindin í fólkinu 
okkar

„Það er mikilsverð tilfinning að geta á þennan 
hátt látið gott af sér leiða. Stutt einstakling út 
á vinnumarkaðinn á ný sem hefur af 
einhverjum orsökum orðið að yfirgefa hann 
um tíma.“

Þórarinn Birgisson 



Þurfum við öll að vera 100%? 

Stór hluti af starfi atvinnulífstengils er samskipti við atvinnulífið 

Þurfum að eiga þetta samtal um sveigjanleika 


