www.jobcare.dk

PÅ VEJ I JOB
- et målrettet individuelt match

Du er altid velkommen til,
at kontakte os for, at høre
nærmere om forløbet.

Jane Winther
22 35 74 00
jane@job-care.dk

Hovedkontor
75 36 57 36
post@job-care.dk

KONTANTHJÆLP
Vi skaber helhed gennem relation, motivation og progression

PÅ VEJ I JOB - ET MÅLRETTET INDIVIDUELT MATCH
Forløbet er målrettet kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der har
psykiske, fysiske eller sociale udfordringer og som har brug for hjælp til
at finde egne ressourcer, selvværd og nye muligheder.
Konceptet er et individuelt virksomhedsrettet forløb med sideløbende
fokus på den parallelle og tværfaglige indsats.
Vi tror på, at mennesket udvikler sig, når den enkelte motiveres, føler
sig forstået, oplever succes og derved opnår tiltro på egne evner.

PÅ VEJ

MÅLSÆTNINGER:
At borgeren tager ansvar og motiveres til et liv på arbejdsmarkedet og får øget selvværd og selvtillid.
At borgeren får ryddet op i private barrierer og gamle vaner, samt
får en plan for fremtiden.
At borgeren bliver afklaret i forhold til arbejds- markedet og evt.
skånehensyn, med henblik på ansættelse til videre afklaring for
fremtidig forsørgelse.
At borgeren får kontakt til - afprøvet og mere viden om arbejdsmarkedet og derved skabt nye muligheder for et arbejdsliv.
At borgeren tilegner sig nye arbejdsmæssige kompetencer og
evner til at indgå på en arbejdsplads.
At borgeren får mulighed for at mestre eget liv og derved kan opnå
overblik over egen økonomi, sundhed, muligheder og fremtid.

FORLØBSBESKRIVELSE
Det gennemgående fokus er borgerens løbende progression via samtaler og en virksomhedsrettet indsats med tæt opfølgning.
Der fokuseres på ressourcer, motivation og tro på egne evner, og der
etableres en eller flere virksomhedspraktikker med fokus på at afdække
fremtidig beskæftigelse.

ARBEJDE
STRUKTUR

ØKONOMI

BOLIG

SOCIALT

Undervejs arbejdes der parallelt med misbrugsbehandling, psykiatri,
boligsøgning, økonomi og struktur i hverdagen.
I forløbet tager vi
udgangspunkt i
borgerens styrker og
barrierer...
– fysiske såvel som
psykiske ud fra en
helhedsorienteret
tankegang.

Relationer skaber
motivation
·
Motivation skaber
progression

SUNDHED

FORMÅLET
Formål med forløbet er ordinær ansættelse, ansættelse i løntilskud,
påbegyndelse af en uddannelse eller afklaring til fremtidig forsørgelse.

