Forløb til udsatte og sårbare familier

Forløb der henvender sig til udsatte og sårbare familier.
Det kan f.eks. være skilsmisseramte familier, familier med
enlige forsørgere eller familier i udsatte boligområder.
Målet er at sikre en velfungerende familie med ressourcer til at støtte børn og unge under opvækst. Vores familiementorer tilbyder professionel viden kombineret med
stort menneskeligt overskud, bl.a. til at skabe koblinger
mellem mor, far og barn/ung.

Indhold i forløbet

Familiementor forløbet er et unikt forløb, hvor professionel viden er kombineret med menneskeligt overskud. Vores udgangspunkt er at betragte familien som en helhed
– en vigtig base med ressourcer, der frigives med den rette
støtte og coaching.

• Alle elementer i forløbet kan foregå fysisk i hjemmet

Indhold kan bl.a. være:
• Rådgivning, vejledning og støtte
• Professionel coaching
• Samtaler med tæt interval og tydelige mål
• Kobling og opbakning mellem mor, far og ung
• Konfliktrådgivning og -håndtering

Fordele for borgeren
• Familiens egne ressourcer hjælpes frem
• Familien støttes professionelt og menneskeligt
gennem hjælp til selvhjælp
• Opbygning og brug af fornuftige forældreressourcer
• En sikker hånd at støtte sig til i arbejdet med at
skabe en familie, der fungerer

Udbytte for Jobcentret
• Familiens og dens medlemmers inklusion i samfundet
• Familien bliver mere selvhjulpen, og behovet for
hjælp reduceres
• En samlet støtte og coaching til familien har større
gennemslagskraft

Gennem professionel coaching og menneskelig støtte frigives
de latente ressourcer, som findes i familien.

Individuelle forløb
Familiementor er en del af Job4gruppens miomentor program. Et
bredt udbud af forskellige mentorordninger og individuelle forløb. Find dem alle, download løsblade og få mere information på
www.job4gruppen.dk

- et koncept af

Job

gruppen

Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner,
Naesborg og TUCJOB. Gennem hvert vores speciale hjælper vi Jobcentre med at hjælpe mennesker
i job - og mennesker med at hjælpe sig selv.

