Platform
Et individuelt forløb for ledige
eller sygemeldte med barrierer

Et håndholdt forløb for ledige med barrierer i forhold til job, uddannelse eller virksomhedsrettet tilbud. Misbrugsproblemer eller psykiske barrierer.

Forløb for ledige med barrierer ift. job, uddannelse
eller virksomhedsrettet tilbud
Et håndholdt forløb for ledige med barrierer i forhold til
job, uddannelse eller virksomhedsrettet tilbud. Misbrugsproblemer eller psykiske barrierer.

Mere om forløbet
Vi motiverer og understøtter den enkelte. Sørger for en målrettet og rehabiliterende indsats på tværs af forskellige sektorer
og offentlige myndigheder. Herunder et relevant behandlingstilbud samt anden støtte og indsats via service- og beskæftigelseslovgivningen. Afklarings- og opkvalificeringsforløb i en
virksomhed.

Varighed
• Op til 26 uger - 3 ugentlige temadage, mentorstøtte,
coaching og håndholdt indsats (2-3 samtaler pr. uge) samt
tværfagligt samarbejde, f.eks. motivation/fastholdelse af
behandling

Kurstisten får
• En håndholdt indsats og et afklarings- og opkvalificeringsforløb i en virksomhed, hvis borgeren ikke kan starte uddannelse eller job
• Motivation til at deltage i relevant behandling
• Et realistisk perspektiv på fremtiden

Hvem kan deltage?
• Ledige med en række psykiske barrierer og/eller misbrugsproblemer, der ikke af egen kraft kan bringe sig selv ud af
deres nuværende situation.

• Redskaber, motivation, inspiration og støtte til ”hjælp til
selvhjælp

Hvad er inklusiv
• Individuel mentorstøtte
• Kompetenceudviklingsforløb
• Behandlingsmæssig indsats
• Virksomhedstilbud

Moduler i undervisningen

JobHab

Rehabilitering der gør job til
en del af behandlingen

• Personlig vækst
• Psykologisk screening
• Psykoedukation, mindfulness, assertionstræning, nye perspektiver
• ACT
• OFUS Personprofil
• Kompetencekortet
• Jobafklaring og uddannelsesvejledning
• Motion/fysisk afklaring

JobHab er Integros helhedstænkende rehabiliteringskoncept. Det tager udgangspunkt i at jobbet
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 de
ressourcer, som er til rådighed her og nu.
Få vores konceptbrochure om JobHab, hvis du vil
vide mere om rehabiliteringsforløb med jobbet som
game changer. Kontakt os eller hent brochuren på
www.integro.dk

• Besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder
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