Ressourceforløb
Individuelt forløb: Samtaler, praktik og
opfølgning, 52 uger.

Hvordan forebygge marginalisering og årelang offentlig forsørgelse
– når problemstillingen er mere kompleks end ledighed? Det starter
med identifikation af barrierer.
I dette ressourceforløb lægger vi ud med at skabe et fundament af tillid. Herefter gør vi det attraktivt
at komme, så motivationen til at møde frem styrkes. Der vil i mange tilfælde være en indkøringsperiode, hvor vi må hente borgeren i eget hjem eller afholde samtalerne her. Så gør vi det! Forløbet er
helhedstænkende og baseret på en platform med et trygt og rart miljø. Her kan det, der bekymrer
identificeres. Hvorefter vi tager fat i problemerne, et ad gangen, så borgeren får “luft”. Og energi
til at komme videre.

Undervisning & Samtaler, praktik og opfølgning, 52 uger
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger

• En afklaring

• Aktivitetsparate

• Et sted hvor det føles rart at komme
• En fast kontaktperson

Knap så oplagte deltagere
• Jobparate
• Ressourcestærke borgere, der har kapacitet til at løse proble
merne selv

• Ugentlige samtaler
• Identificeret problemerne og hjælp (til selvhjælp) til at løse
dem, eksempelvis boligsituation, familiesituation, helbred,
sundhed eller økonomi
• Ugentligt netværk med temadage – i emner omkring
jobsøgning, sundhed og værktøjer til mentalt overskud

Hvad er inklusiv
• Temadage – tilrettelagt ud fra borgernes aktuelle situation og
forudsætninger
• Samtaler med fast kontaktperson
• Etablering af praktik

Moduler
• Temadage med jobfokus – tilrettelagt ud fra borgernes
aktuelle situation og forudsætninger
• Temadage med sundhedsfokus – smertehåndtering,
ernæring, motion, mentalt overskud
• Temadage med værktøjer til selvudvikling – ACT, Goal
Mapping, Syv gode vaner og mange flere

Særligt ved dette forløb

JobHab

Rehabilitering der gør job til
en del af behandlingen

• Jobmæssigt fokus
• Individuelle hensyn – løbende vurdering og justering af
behov for indsats udover samtalerne
• Undervisning på kursisternes præmisser – med respekt for
eventuelle skånebehov
• Det forventes, at deltagerne kommer med vidt forskellige
forudsætninger – det vurderes løbende, om der skal tages
særlige hensyn

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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