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Rehabilitering der gør job til 
en del af behandlingen



Alle ønsker det. Inderst inde. At være helt normal – lige som de andre. 
Undersøgelser har vist, at selv om vi hver især ønsker at være unikke 
og specielle, så er der en indre kraft, der trækker i os for at være – 
som de andre.

At være som andre, og stadig sig selv
Men hvad er det så de har, de andre? De såkaldt “normale” (læs: 
raske). De har job. Penge på kontoen. Tryghed. Harmoni. Følelsen af 
at være en del af et samfund, der har krav og forventninger, som den 
enkelte vil kunne få succes med at løse. 

Og vi ved det jo også godt. At det giver energi og endorfiner at kun-
ne hjælpe, at kunne gøre en forskel. I samfundet – og i verden. Ikke 
mindst den nære verden – ens egen, familien. At kunne magte livet 
og holde familien kørende i en stram hverdag kræver sit.

Jobbet er ”game changer”
Hos Integro lokker vi med et job. Hvorfor? Fordi vi ved, det virker. 
Fordi erfaringen viser, at det er jobbet og det at kunne bidrage med 
værdi, der gør den store forskel. Der gør rask. Et job giver nemlig 
netværk og kollegaer. En dagsrytme. Mulighed for at betale regnin-
gerne. Have noget at tale om, når man kommer hjem – eller møder 
en gammel klassekammerat i Brugsen. 

Det at have et job 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 situationen, til energien og de ressourcer, som er til 
rådighed her og nu. Uden at skubbe for voldsomt på naturligvis. For-
løbet er helhedstænkende – så borgeren får en tryg platform, hvor 
det, der bekymrer identificeres. Inden der tages fat i problemerne, 
et ad gangen.

Vi baner vej og åbner døre 
Med JobHab sigter vi mod et liv, der er så lokkende, så interessant, 
så meningsfyldt, at det i sig selv vil være en drivkraft for at komme 
videre. For at kunne slippe mismodet – og de “venner”, der lokker til 
mere. Alt det, der trækker i den forkerte retning.

Vi hjælper med at bane vej, skabe aftaler, åbne døre. Vi støtter, skub-
ber og trækker nænsomt, men bestemt. I den rigtige retning. Opad. 
Mod lyset og livet. Giver lysten til at leve det tilbage. 
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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 en højere enhed 
med erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede 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.


