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UDFORDRINGER EVALUERING

er en virksomhed med erfarne medarbejdere, der alle har
en solid faglig baggrund.
Vi har mange års erfaring med at hjælpe personer videre,
og/eller tilbage, i uddannelse eller på arbejdsmarkedet - det
er det, vi brænder for.

Har du, på grund af ændret og begrænset arbejdsevne, svært
ved at se dine muligheder på arbejdsmarkedet.
Modtager du kontanthjælp, og har du brug for et intensivt
individuelt tilrettelagt forløb, hvor der er fokus på netop dine
ressourcer og udfordringer?
Så kan dette forløb være noget for dig
Der er tale om et individuelt tilrettelagt forløb, som sammensættes målrettet til dig. Forløbet retter sig mod personer
der, grundet sociale og psykiske udfordringer, har behov for
en særlig målrettet indsats for at kunne honorere gældende
krav på en arbejdsplads.

Der vil være fokus på at styrke dine
kompetencer og ressourcer, under
hensyntagen til de helbredsmæssige
udfordringer du har.
Udvikling og afklaring går hånd i hånd,
og fokus vil være på det, der fungerer for dig.

Målet med projektet er at forberede dig, og give dig redskaber til at tackle vejen mod arbejdsmarkedet og bibringe dig
øget selvværd og livsglæde samt indsigt i egne ressourcer
og barrierer.
Projektet består af 3 faser. Under hele forløbet, vil der være
tæt dialog mellem dig, din koordinerende jobformidler og
AktivIndsats.
Fase 1: Visitation og forberedelse
Inden opstart gennemfører vi en visitationssamtale, med dig
og din koordinerende jobformidler.
Ved visitationen, vil hovedvægten blive lagt på din oplevelse
af egen situation, håb, mål og ambitioner.
Der vil være fokus på dine ressourcer, så du ikke oplever
nye nederlag, og under samtalen udfærdiger vi sammen en
plan for dig, der løbende kan justeres.

Fase 2: Intensivt 12 ugers gruppeforløb, 2 dage om ugen.
12 uger med undervisning, 2 dage om ugen, samt en jobrettet indsats i jobcafeen.
Faste fremmødedage:

Tirsdag fra kl. 12:00 til kl. 15:00
Torsdag fra kl. 12:00 til kl. 15:00

Forløbet er et gruppeforløb, og der vil være maksimalt 15
deltagere pr. hold.
Der vil være 2 gennemgående undervisere i hele forløbet.
Undervisningsmodulerne tilrettelægges med udgangspunkt
i gruppens udfordringer og relevante ønsker
Du har mulighed for at føre logbog, og du evaluerer forløbet, hver uge, således at vi kan optimere og tilpasse undervisningen.
På baggrund af forløbet udarbejdes en vurdering af, hvilke
tiltag der vil kunne styrke dine ressourcer/kompetencer.
Slutevalueringen drøftes på et møde mellem dig, din koordinerende jobformidler og AktivIndsats
Fase 3: Virksomhedspraktik og/eller lønnet arbejde.
Under og efter forløbet prioriteres den virksomhedsrettede
indsats. Du vil opleve, at der under hele forløbet vil være
mulighed for støtte og sparring, således at praktik eller
arbejde kan igangsættes, umiddelbart efter eller sideløbende
med projektet. Udgangspunktet for valg af job/praktiksted
søges tilgodeset ud fra dine egne ønsker.
Der vil under hele forløbet være stor støtte fra din koordinerende jobformidler til at opnå og fastholde vejen mod
arbejdsmarkedet.

