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Vejen ind på
arbejdsmarkedet
for borgere med
udfordringer udover
ledighed

Forløbet

DRC Integration har solid
erfaring med borgere, som har
mistet eller aldrig har fået
fodfæste på arbejdsmarkedet

Forløbet er en kombination af individuelle
samtaler og holdbaserede
workshops.
De individuelle og jobrettede samtaler hjælper deltagerne med at få øje på
egne ressourcer og skaber
motivation for at komme
ud på arbejdsmarkedet.
Holdforløbet skaber dynamik og netværk mellem
deltagerne.

Målgruppens udfordringer
l Fysiske og psykiske problematikker:
Stress, angst, autisme, ADHD, traumer,
PTSD, søvnproblematikker
l Opdragelse
l Manglende arbejdsidentitet- og erfaring
l Lav motivation
l Kognitive, sproglige, kulturelle eller økonomiske udfordringer
l Isolation og manglende netværk
l Misbrugsproblematikker

Sådan arbejder vi
Forløbet er jobrettet og ressourceorienteret med
afsæt i følgende faglige tilgange:
Den neurosekventielle tilgang, som er praksisnær med fokus på borgerens nærmeste
udviklingszone.
Den narrative tilgang med fokus på at nuancere
fastlåste fortællinger, som borgeren måtte
have om sig selv.

Holdforløb:
Eksempel på indhold
l Hvor er jobmulighederne?
l CV og ansøgninger
l Den gode præsentation
l Støtte til at bruge jobsøgningsdatabaser og at tage
kontakt til virksomheder
l Evt. besøg på virksomhed
med jobmuligheder

Individuelle samtaler:
Eksempel på indhold
l Afklaring af individuelle kompetencer og ressourcer
l Job- og udviklingsmål
l Løbende motivation og hjælp
til at se muligheder
l Individuel støtte til jobsøgning og virksomhedsmatch

Skriftlige beskrivelser
DRC Integration kan under forløbet levere skriftlige beskrivelser til videre vurdering
af borgerens sag, herunder forberedende beskrivelser til rehabiliteringsteamet.

DRC Integration leverer effektive og dokumenterede integrationsløsninger til flygtninge og etniske minoriteter i Danmark. Vi samarbejder
med offentlige myndigheder, virksomheder og civilsamfundet om
beskæftigelse, børn og familiers trivsel samt videnformidling.

Kontakt
Syddanmark og Sjælland
Holger Jensen
Beskæftigelseschef
T: 60 26 81 25
M: holger.jensen@drc.ngo

Midt- og Nordjylland
Morten Dreisler
Afdelingsleder
T: 28 87 00 76
M: morten.dreisler@drc.ngo
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