Job & Netværk
Hold og samtaler, 26 uger á 2 - 3 dage
+ 1 samtale pr. uge

Nyt land, nyt netværk … og integration i lokalområdet. Målet er
job, løntilskud – og vejen er praktik. Med efterværn. Tilrettelagt, så
sprogskolen kan følges.
Et effektivt integrationsforløb, hvor der arbejdes lokalt og målrettet mod job og løntilskud gennem
praktik. Inklusiv efterværn.
Netværket er et fundament, hvor der sker noget. Jobmæssigt, kulturelt og socialt. Vi ved, at de tre
elementer skal styrkes samtidigt for at opnå vellykket integration. Herudover er der brug for en koncentreret individuel indsats, hvor virksomhedskonsulenten - udover at afklare - baner vej for de nye
danskere. Ind på arbejdsmarkedet. Derfor er praktik en del af forløbet, da det netop er her, at dansk
og dansk kultur læres bedst.

Hold og samtaler, 26 uger á 2 - 3 dage + 1 samtale pr. uge
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Nye danskere i integrationsperioden, der går på sprogskole
eller har færdiggjort denne

• Et fundament med et dansk islæt

• Nye danskere, der skønnes socialt udsatte

• Samtaler med virksomhedskonsulent

• Et CV. En ansøgning
• Hjælp til at tage kontakt til virksomhederne

Knap så oplagte deltagere
• Svært traumatiserede
• Borgere med en psykriatrisk diagnose

Hvad er inklusiv

• Efterværn
• Hjælp til etablering af praktik og/eller LT og job
• Styrket sine danskkundskaber
• Kulturforståelse
• Virksomhedsforståelse
• Hjælp til, hvordan de kan blive integreret/møde danskere

• Samtaler med virksomhedskonsulent – 26 uger á 1 samtale
pr. uge

• Styrkelse på det sociale område

• Undervisning / skriveværksted / netværk med sociale &
kulturelle aktiviteter – 26 uger á 2 - 3 dage

• Gode oplevelser

• Tolkning / tværkulturel indsats

• Styrkelse på det kulturelle område
• Hjælp til post/digital post
• Lektiehjælp

Moduler
• Der udfordres til at stille forslag til kulturelle aktiviteter (træning til at finde dem selv)
• Der udfordres til at stille forslag til sociale aktiviteter, mad
dag, spildag, besøg i fodboldklub o. lign.
• Samfundsforståelse / Virksomhedskultur
• At klare sig i samfundet – fra hverdag til nødsituation,
digitale hjælpemidler
• Uddannelsesmuligheder / Jobmuligheder
• Familieinddragelse / Netværksdannelse (- til danskere!)
• CV, ansøgning – og jobsamtale

Særligt ved dette forløb
• Tværkulturelt – tolke og tværkulturelle virksomhedskonsulenter er incl.
• Helhedsorienteret indsats – jobrettet fokus med socialt og
kulturelt islæt
• Tilrettelægges ift. deltagernes danskkundskaber og behov
for tolkning
• Kan kombineres med sprogskole

JobIntegration
Integrationskonceptet der
bygger en bro af tillid

JobIntegration er et helstøbt koncept, der sikrer
effektiv og ordentlig integration. Konceptet tager
først og fremmest udgangspunkt i, at vejen til bedre integration går gennem arbejdsmarkedet – men
respekterer samtidig, at fysisk og psykisk sundhed
er afgørende for et vellykket integrationsforløb.
Hele vejen fra asylcentret til job.
Få vores konceptbrochure om JobIntegration, hvis
du vil vide mere om integrationsforløb, der sikrer
effektiv og ordentlig integration. Kontakt os eller
hent brochuren på www.integro.dk
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