Frisk start – efter sygdom
Kombi: Hold og individuelle samtaler,
SDP, 13 uger

At komme tilbage fra sygdom kan være en hård nyser. Ledighed
en anden. Hvis der tilmed skal findes nyt jobområde - ja så kan det
være op ad bakke …
Mange, der kommer tilbage efter sygdom står med en helt ny virkelighed, hvor kolde realiteter også
skal indtænkes i en ny jobfremtid. Sygedagpengene (læs: trygheden) skal slippes. Og der skal tages
store beslutninger. Det kan næsten være som at stå på 10 meter vippen og ikke vide, om man tør
hoppe i. Her kan det være godt at have en kontaktperson, der har stået der selv. Og har mødt og
hjulpet mange, der har stået i samme situation. Og møde andre, der står klar til at være borgerens
nye netværk af mennesker, der forstår. Det tilbyder vi her.

Kombi: Hold og individuelle samtaler, SDP, 13 uger
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Sygedagpengemodtagere, der ikke aner deres levende råd
omkring deres fremtidige jobsituation

• En coach

• Mennesker, der er uafklarede – og mangler mål, rød tråd og
tryghed til at slippe sygemeldingen

• Taget de svære spørgsmål op til overvejelse

Knap så oplagte deltagere
• Mennesker, der ikke kan deltage i holdundervisning
• Mennesker, der ikke vurderes at være rask nok til praktik
indenfor 8 uger

• Værktøjer til at hjælpe sig selv
• En afklaring
• En personlig jobformidler – trygheden, når der skal springes
ud fra 10 meter vippen
• Et hold – og et sammenhold (- det sørger vi for!)
• Viden
• CV & Ansøgning
• Masser af gode grunde til at melde sig rask

Hvad er inklusiv

• Sparring

• Holdundervisning & Skriveværksted – 3 dage á 3 timer pr.
uge i 5 uger

• Tid til at fortælle sin historie

• Personlig jobformidler – 2 timer pr. uge i 10 uger

Moduler

• Udfordring
• Vejledning i hvordan man bedst vender tilbage efter sygdom
• Praktik - og forudsætninger for at få en succesoplevelse
• Fornyet livsglæde
• Optimisme

• Kompetencekort / OFUS Jobprofil
• Selvværd og selvtillid / Mindfullnes
• CV & Ansøgning, skriv så det virker
• Personlig Branding
• Telefoncanvas / JobsamtaleGuide
• Lovgivningen – brug den!
• Virksomhedsbesøg

Særligt ved dette forløb
• Personlig jobformidler & coach tildeles
• Der etableres praktik
• Differentieret undervisning i det tempo, deltageren kan være
med. Har man meget at fortælle til holdet, så giver vi plads
til det
• Vi udfordrer – og udstikker mindre opgaver, som deltagerne
selv vil få succes med at løse. Hen ad vejen lidt større. “Jeg
kan ikke …” vil ikke blive accepteret, hvis vi vurderer, at
kursisten kan selv.

JobHab

Rehabilitering der gør job til
en del af behandlingen

JobHab er Integros helhedstænkende rehabiliteringskoncept. Det tager udgangspunkt i at jobbet
er en afgørende ”game changing” faktor, når det
drejer sig om rehabilitering. Derfor er energien og
fokus i JobHab samlet om netop dette. At hjælpe
borgeren med at finde et fleksjob, der passer til de
ressourcer, som er til rådighed her og nu.
Få vores konceptbrochure om JobHab, hvis du vil
vide mere om rehabiliteringsforløb med jobbet som
game changer. Kontakt os eller hent brochuren på
www.integro.dk
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