Forløb til borgere med basale behov
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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i
højere enhed med erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnende mål er at skabe arbejdsLIVSglæde.
Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner og virksomheder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje
jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

Socialmentor er et individuelt forløb til borgere med basale behov som mad, tøj og bolig. Der tages afsæt i hensigtsmæssig støtte og vejledning i forhold til den enkelte.
Fra at sørge for at der er en seng at sove i om natten, til
at man kommer ud af den om morgenen. Målet er at
borgeren opnår eller fastholder aktiviteter, tilbud, fleksjob/ansættelse. Målgruppen er alle grupper af ledige, sygemeldte og fleksjobbere. Også socialpædagogisk støtte
til borgere i ressourceforløb.

Indhold i forløbet
I Socialmentor forløbet hjælper vi bl.a. med at:
•
•
•
•

Tilrettelægge støtten ud fra individuelle behov
Sikre tillid og kontinuitet i indsatsen
Sikre at den enkelte føler sig inkluderet i samfundet
Afdække den enkelte borgers situation inkl. behov,
muligheder, motivation, ressourcer og barrierer – ud
fra et helhedssyn
• Ledsage og støtte borger i samtaler vedr. bl.a.
uddannelse, praktik, job samt i behandlingen, under
indlæggelse m.v.
• Støtte borgeren i at finde og fastholde nye mål og
holde fokus på progression
• Støtte i forhold til psykiske og sociale udfordringer etc.

Fordele for borgeren
• Får et skræddersyet forløb, tilpasset behov og den
konkrete situation
• Får personlig coaching og hjælp til at opstille
realistiske mål
• Bliver støttet ved samtaler ifm. uddannelse, job,
praktik, behandling etc.
• Får hjælp til selvhjælp og lærer at stå på egne ben
• Føler sig inkluderet i samfundet

Udbytte for Jobcentret
Gennem hjælp til selvhjælp får mentee en håndsrækning
med at klare basale behov så job, fleksjob, praktik kan opnås
og/eller fastholdes.

• Certificerede mentorer, der har specialiseret sig
som socialmentorer
• Individuelle og fleksibelt tilrettelagte forløb, som tager
afsæt i hensigtsmæssig støtte og vejledning
• Professionel samarbejdspartner for borgere, sagsbehandlere og andre fagpersoner m.m.
• Borger bliver mere selvhjulpen, behovet for yderlig
støtte formindskes

Individuelle forløb
Socialmentor er en del af Integro’s miomentor® program. Et
bredt udbud af forskellige mentorordninger og individuelle forløb. Find dem alle, download løsblade og få mere information på
Integro.dk
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