Støtte til at forstå og begå sig i det danske samfund

Forløb til borgere med anden etnisk baggrund. Målet er at
få borgeren til at forstå og begå sig i det danske samfund.
Ved at give borgeren indsigt i danske rettigheder, pligter
og leveregler hjælper mentor mentee gennem de mange
udfordringer, integration medfører. Mentor forstår/taler
naturligvis mentees modersmål.
Målgruppen er bl.a. borgere, hvor der er indgået integrationskontakt, hvor der er behov for at udvikle sproglige
kompetencer i relation til arbejdsmarkedet og for at udvikle en arbejdsidentitet og/eller et arbejdsmarkedsperspektiv. Desuden retter forløbet sig til borgere, der oplever
konflikter og har en række personlige eller funktionsmæssige barrierer.
Der kan være tale om borgere, der kun har haft sporadisk
kontakt med det danske arbejdsmarked og/eller endnu
ikke har været selvforsørgende i Danmark.

Indhold i forløbet
Indhold kan bl.a. være:
• Forandringssamtaler med tæt interval med tydelige
mål for hver samtale
• Sparring med borger omkring konkrete emner,
f.eks. hjælp og støtte i hverdagslivet
• Opsøgende virksomhedskontakt – inspiration og
vejledning om virksomhedskultur
• Sund livsstil – kost, rygning, motion, overforbrug,
fysiske aktiviteter
• Målrettet coaching for at bedre borgerens selvtillid
og selvværd
• Besøg på uddannelsesinstitutioner, f.eks. studievejledning
• Kontakt og dialog med egen læge/psykolog for at
sikre relevant behandling
• Planlægning af økonomi, besøg i banken mv.
• Hjælp til ansøgning om enkeltydelser, kontakt med
retsvæsenet, statsforvaltningen mv.
• Hjælp til konflikthåndtering

Fordele for borgeren
• Borgeren får sin egen mentor, der støtter gennem
integrationsforløbet
• Borgeren får et positivt netværk og møder rollemodeller
• Borgeren bliver guidet gennem ”systemet” i Danmark
• Borgeren bliver hjulpet med at overholde regler ift. at
være ledig

Udbytte for Jobcentret
• Borgerne kommer hurtigt i virksomhedstilbud og
opnår selvforsørgelse
• Borgerne er mere selvhjulpne, og behovet for yderlig
støtte minimeres
• Ingen glemte møder, ingen glemte godkendelser af
jobplaner/breve på jobnet etc.
Gennem coaching hjælper mentor mentee med at håndtere
konflikter og overskue regler i forhold til det at være ledig.

Individuelle forløb
Uddannelsesmentor 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
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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.

