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Markmið Specialisterne á Íslandi er að þjálfa og 
meta 14 – 18 atvinnulausa einstaklinga á 

einhverfurófi á ári og koma helmingi þeirra í vinnu 
og bæta lífsgæði allra.



• Stefnumótun Umsjónafélags einhverfra

• Samráð við Greiningastöð, Virk, fyrirtæki, félagsþjónustu, ráðuneyti og aðrar 
stofnanir

• Leonardo styrkur

– Samstarf við Danmörku, Skotland og Þýskaland

• Stuðningur frá Velferðaráðuneytinu

• Reykjavíkurborg

– Einn af stofnendum Specialisterne

– Borga í dag laun eins starfsmanns okkar

– Mikið samstarf við þjónustumiðstöðvar

• Reitir – fasteignafélag

– Frí húsaleiga allt frá fyrsta degi

Upphafið



Sérmenntaðir sérfræðingar í mati og virkni
einstaklinga á einhverfurófi með áratuga reynslu



➢ Skapa atvinnutækifæri fyrir einstaklinga í tæknigeiranum

➢ Fá störf á þessu sviði, höfum víkkað sviðið og fundið það sem hentar einstaklingnum

➢ Afla tekna með “ráðgjafasölu”

➢ Enginn starfsmaður í útseldri vinnu, óraunhæft markmið í svo litlu landi

➢ Örorkuvinnusamningar hafa hentað vel við að koma fólki í venjuleg störf

➢ Geta verið fjárhagslega sjálfstætt félag

➢ Treystum 100% á framlög og styrki, sjá samsetningu rekstrar

➢ Vera með 4 – 5 starfsmenn í vinnu til að sinna okkar skjólstæðingum

➢ Erum með 2,25% stöðugildi í dag.  Þetta er stærð sem hentar Íslandi og okkar

starfsemi

Upphafshugmyndir og aðlögun að
íslenskum raunveruleika



Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

Kennsluvefir 
o.fl

Líkamnsrækt / 
sund

Kennsluvefir 
o.fl

Líkamnsrækt / 
sund

Kennsluvefir 
o.fl

Matarhlé Matarhlé Matarhlé Matarhlé Matarhlé

Kennsluvefir
o.fl.

Fræðsla / viðtöl Fræðsla / viðtöl 
Yoga

Opið hús / 
viðtöl

Kennsluvefir
o.fl.

Vikuskipulag



Leiðin að nýrri vinnu

Ástundun og stundvísi

Almenn umhirða og snyrtimennska

Vilji og áhugi

Að takast á við breytingar og streituvaldandi 
aðstæður



Fyrirtækin

Almennt mjög jákvætt viðhorf – en svo gerist oftast ekki 
neitt

Ekki alltaf nægur vilji eða skortur á þori

Okkar skjólstæðingar hafa staðið sig vel – ánægja með 
þeirra störf

Við erum ekki og þurfum ekki öll að vera eins



➢ Um  100 einstaklingar hafa verið hjá okkur

➢ 43 hafa fengið launuð störf – 9 hafa farið í nám

➢ Þrír í okkar húsnæði 

➢ Aukin vellíðan og jákvæðara viðhorf til lífsins

➢ Breiðara tengslanet

➢ Sjálfsuppbygging

➢ Félagsfærni

Árangur frá 2011



Frá upphafi  tæplega 100 einstaklingar hjá 
okkur – hvernig hefur þeim vegnað (maí 2017)
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Aldur okkar fólks og fjöldi sem hefur fengið vinnu
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• Gestir frá Póllandi og Rúmeníu og áhugi á því að fara af stað með 
samskonar starfsemi í þeim löndum

• Þátttaka í ráðstefnum í Noregi og Svíþjóð, fyrir tilstuðlan 
Velferðarráðuneytisins 

Specialisterne á Íslandi til útflutnings



Niðurstaðan og framtíðin

Verkefnið hefur sannað sig, traustir samstarfsaðilar

Stöðug eftirspurn eftir að komast í mat og virkni

Styrkja fjárhagslegar stoðir

Efla þarf samstarf og ráðgjöf við fyrirtæki, yfirstíga 
óttann



Forseti Íslands kom í heimsókn 
í október 2016




