Beskæftigelsesmentor for jobparate
Målgruppe

Den boligsociale beskæftigelsesmentor har under

Målgruppen er jobparate kontanthjælpsmodtagere og
modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
eller overgangsydelse i aldersgruppen 30-64 år, hvor
jobrådgiveren vurderer, at beboeren kunne have gavn af
et mentorforløb. Aktiviteten er for beboere, som bor i
Vollsmose, Korsløkken, Rising eller Ejerslykke.

Aktivitet
Aktiviteten fungerer som et supplement til den kommunale beskæftigelsesindsats. I aktiviteten får ledige
beboere tilknyttet en boligsocial beskæftigelsesmentor. Med fokus på hjælp til selvhjælp, tillid og gensidig
forståelse fungerer mentoren som støtte på vejen ud i
beskæftigelse og under starten på et ordinært arbejde.
Beboeren har mulighed for fortsat mentorstøtte under
opstart på ordinært arbejde med henblik på fastholdel-

forløbet mulighed for at deltage i flerpartssamtaler og
opfølgninger med beboer, jobrådgiver og evt. jobkonsulent.
Udover den individuelle rådgivning kan der laves
fælles arrangementer for de jobsøgende, hvor de kan
dele deres erfaringer og spørgsmål inden for en række
udvalgte emner.

Rollefordeling
Det er jobrådgivere fra Odense Kommune, som med beboerens samtykke kan henvise beboeren til et mentorforløb.
Beboeren har også mulighed for at få en mentor ved egen
henvendelse til medarbejdere i den boligsociale helhedsplan. Ved beboerens egen henvendelse aftaler mentor og
beboer hurtigst muligt kontakt til og samarbejde med beboerens jobrådgiver.

se og motivation. Beboeren og den boligsociale medarbejder vurderer sammen, hvornår behovet er opfyldt.
Udover motiverende samtaler kan beboerens og mentorens samarbejde fx handle om at øge mobilitet i forhold

Henvisninger og henvendelser sendes til:

til at søge jobs og være i beskæftigelse. Det kan også
handle om at udvikle basale computerkvalifikationer,
at kunne navigere på Jobnet, søge jobs på internettet,
skrive ansøgninger og CV. Der kan desuden arbejdes
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med en forståelse for arbejdsmarkedet, samfundets
opbygning og skattesystemet.

Aktiviteter og tilbud i BoligSocialt Hus
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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

