
Målgruppen: Borgeren som har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og social karakter, 
evt. suppleret med en misbrugsproblematik. Det skræddersyede og målrettede individuelle 
udviklingsforløb optimerer borgerens mulighed for at udnytte sit potentiale i forhold til at fastholde, 
opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mål: Ruste borgeren til bedre at kunne overvinde barrierer, styrke personlige kompetencer, 
opleve succeser og udnytte egne ressourcer privat og arbejdsmarkedsrelateret. 
Der gives konkrete forslag til eventuelle fremtidige arbejdsområder, brancheskift samt skånebehov.

Borgerens faste kontakt: Borgeren bliver tilknyttet en fast tovholder under hele forløbet som 
støtter op om borgerens personlige og sociale udvikling.

Sådan samarbejder vi med jobcenter: Vi arbejder i tæt dialog med sagsbehandler, som løbende 
holdes orienteret omkring mål og delmål med månedlige samt en afsluttende rapport. Vi deltager 
altid i planlagte fællesmøder mellem borger og sagsbehandler.

Varighed: Ugentlige møder i 13 uger. Hotline ved akut opstående vanskeligheder. 
Månedlig progressionsrapport samt en afsluttende rapport.

Særlig indsats - fleksible løsninger for jobcenter og borger

SKRÆDDERSY ET INDIVIDUELT 13 UGERS 
UDVIKLINGSFORLØB TIL DIN BORGER

Sæt nye mål 
– og nå dem Hverdagsmestring Virksomhedspraktik Introduktion til 

mindfulness **

Livscoaching Bliv bevidst om 
egne grænser CV & ansøgning * Psykomotorisk terapi **

Stresshåndtering Kunsten at sige nej 
og ja til det rigtige

Coaching til 
karriereskift MediYoga **

Angsttræning Mod til at handle 
+ eksponering

Personlig fremtræden 
og jobsamtalen Tankefeltterapi **

Selvværd og selvtillid Økonomi og budget Succeshistorier/
bliv en vinder

Kost, motion og 
mental velvære **

Livet i modvind Bedre søvn Kommunikation og
konflikthåndtering Outdoor fit **

Metakognitive teknikker Sociale færdigheder/
kompetencer

Støtte til uddannelse/
nyt job

Kørsel/deltagelse 
ifm. behandling

PERSONLIG 
UDVIKLING

PERSONLIG 
TRIVSEL ERHVERVSRETTET MENTAL 

SUNDHED

* Skrivansoegning.dk. Gratis adgang for borger i 
individuel forløb – en plusydelse udover 6 moduler

** Tæller for 2 moduler

6 VALGFRIE MODULER

Kontakt os for pris og info på tlf. 28 83 85 65 
eller 26 17 28 49 eller via kontaktformularen 
på educomp.dk


