
RESSOURCEFORLØB
– en individuel og helhedsorienteret indsats

RESSOURCEFORLØBSYDELSE
Vi skaber helhed gennem relation, motivation og progression

www.jobcare.dk

Jane Winther
22 35 74 00
jane@jobcare.dk

Hovedkontor
75 36 57 36
post@jobcare.dk

Du er altid velkommen til, 
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PÅ VEJ

RESSOURCEFORLØB – en individuel indsats

Ressourceforløbet er velvalgt til sårbare borgere med psykiske,
fysiske eller sociale problemstillinger.

FORLØBET RETTER SIG MOD FØLGENDE
 
  Borgere, der af forskellige grunde har været vanskelige, at fastholde 

i et udviklingsforløb

  Borgere, der har behov for en særlig personlig støtte for, at udvikle 
sig personligt

  Borgere i virksomhedspraktik hvor opgaven er for krævende for 
virksomhedsmentoren

  Borgere, der er bevilget et længerevarende ressourceforløb med 
forskellige tværfaglige delelementer

  Borgere, der løslades fra afsoning af fængselstraf og bevilges en mentor

  Borgere med massive komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk 
og social karakter evt. suppleret med en misbrugsproblematik

  Borgere, som er ramt af isolation, kaotiske forhold i boligen evt. 
problemer med soigneringen, og præget af en stor grad af opgiven
hed og afmagt

I JobCare har vi igennem årene oparbejdet en stor viden om hvorledes 
borgere langt fra arbejdsmarkedet og med komplekse problemstillinger 
motiveres og øger personlige ressourcer.

Vi opsamler systematisk vore erfaringer for løbende, at øge vores indsigt 
i de bagvedliggende psykiske dynamikker.

MÅLSÆTNINGER 

  At borgeren tager ansvar og motiveres til et liv på arbejdsmarke
det og får øget selvværd og selvtillid

  At borgeren får ryddet op i private barrierer og gamle vaner samt 
får en plan for fremtiden

  At borgeren får mulighed for psykologisk / terapeutisk bistand

  At borgeren igangsættes i misbrugsbehandling

  At borgeren bliver afklaret i forhold til arbejdsmarkedet og evt. 
skånehensyn med henblik på ansættelse til videre afklaring for 
fremtidig forsørgelse

  At borgeren får kontakt til, afprøvet og mere viden om arbejds
markedet og derved får skabt nye muligheder for et arbejdsliv

  At borgeren tilegner sig nye arbejdsmæssige kompetencer og 
evner til at indgå på en arbejdsplads

  At borgeren får mulighed for at mestre eget liv og derved kan 
opnå overblik over egen økonomi, sundhed, muligheder og fremtid

JobCare har erfaring med at levere en parallel specialiseret indsats hvor 
der arbejdes både med det fysiske og det psykiske, og hvor der er fokus 
både på evt. fortidige traumatiserende hændelser, på nutidige udfor drin
ger og på fremtidige håb og drømme.

Med denne tilgang skabes basis for hurtig og effektiv forandringsproces!
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