Beskæftigelsesmentor for aktivitetsparate
Målgruppe
Målgruppen er aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse over og
under 30 år, hvor job- eller uddannelsesrådgiveren
vurderer, at beboeren kunne have gavn af et mentorforløb. Aktiviteten er for beboere, som bor i Vollsmose,
Korsløkken, Rising eller Ejerslykke.

Aktivitet
Aktiviteten er et tilbud om rådgivning og støtte til
aktivitetsparate ledige. Rådgivningen er et supplement
til de kommunale beskæftigelsesindsatser, og foregår i et samarbejde med den fremskudte kommunale
indsats. Den boligsociale medarbejder indgår i mentorforløb med beboeren, og hjælper i tæt samarbejde
med jobrådgivere og -mentorer fra Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen den enkelte med at løse de
udfordringer, der står i vejen for at komme tættere på
ordinær beskæftigelse eller i uddannelse.
Mentorforløbet indledes med en trepartssamtale
mellem beboeren, jobrådgiveren og den boligsociale
beskæftigelsesmentor. Under trepartssamtalen aftales
de mål, mål beboeren skal nå, og hvad den boligsociale
beskæftigelsesmentor i den sammenhæng skal hjælpe beboeren med på sin vej mod uddannelse og/eller
beskæftigelse. Mentorforløbet tager udgangspunkt i

beboerens ressourcer og har fokus på hjælp til selvhjælp, så beboeren bedst muligt bliver i stand til at
mestre sine udfordringer og i højere grad imødekomme og samarbejde om de krav, der stilles inden for det
kommunale beskæftigelsessystem.
Forløbet kan handle om at støtte beboeren i at hjælpe
denne med at komme i praktik eller løntilskud, eller
at støtte beboeren til at bearbejde nogle af de udfordringer, der forhindrer denne i at komme i job. Der kan
også gives støtte til at gennemføre fysisk eller psykisk
behandling for de pågældende udfordringer.
Udover den individuelle mentorstøtte, kan der laves
gruppeforløb, hvor den boligsociale beskæftigelsesmentor fungerer som igangsætter og tovholder.

Rollefordeling
Det er de kommunale medarbejdere fra Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen, som med beboerens samtykke kan
henvise beboeren til et mentorforløb.
Henvisninger og henvendelser sendes til:

Stine Dyrlund Toft

Leder
sto@boligsocialthus.dk
24 59 07 89
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Ejerslykke

□ Carl Blochs Vej 1 - 35
□ Carl Blochs Vej 141 - 151
□ Carl Blochs Vej 16 -30,
□ Carl Blochs Vej 144 - 148
□ L.A. Rings Vej 131 - 147
□ Otto Baches Vej 5 - 21
□ Zahrtmannsvej 48 - 52

Beboere med bopæl på følgende
adresser kan henvises
til BoligSocialt Hus
www.boligsocialthus.dk

Vollsmose

□ Tjørnehaven
□ Slåenhaven
□ Hybenhaven
□ Birkeparken
□ Bøgeparken
□ Egeparken
□ Fyrreparken
□ Lærkeparken
□ Granparken

Korsløkken

□ Johannes Larsens Vej 6 - 38
□ Korsløkkevej 1 - 57
□ Nyborgvej 189 - 215
□ Nyborgvej 217 - 227
□ Nyborgvej 277 - 287
□ Nyborgvej 289 - 339

Rising

□ Mølleløkkevej 5 - 7
□ Mølleløkkevej 17 - 19
□ Mølleløkkevej 31 - 49
□ Asser Rigs Vej 1 - 13
□ Asser Rigs Vej 2 - 16
□ Esbern Snares Vænge 20 - 40
□ Esbern Snares Vænge 15 - 39
□ Sune Ebbesøns Vænge 1 - 7
□ Sune Ebbesøns Vænge 14 - 38
□ Sune Ebbesøns Vænge 13 - 37
□ Paaskeløkkevej 1 - 12
□ Femkanten 1 - 17
□ Risingvej 32 - 46
□ Risingvej 50
□ Skjalm Hvides Vej 2 - 6
□ Glentevej 47 - 87
□ Risingsvej 27 - 37

