Hvad er KeepGoing:

Tilbud:

KeepGoing er dannet på baggrund af mange års erfaring inden for coaching af borgere mod arbejdsmarkedet, coaching i øget selvværd, tro på egen
formåen, motivation for selvforsørgelse, struktur,
motivation for opstart af uddannelsesforløb mv.

Indholdet af det konkrete forløb aftales med sagsbehandleren i kommunen men vil almindeligvis indeholde
nedenstående for de forskellige forløb:

KeepGoing er specialiseret i individuelle kontaktforløb med det formål, at borgeren udvikles til at kunne
være en del af arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne. KeepGoing har til hver en tid selvforsørgelse for øje og gør det bedste for at hjælpe hver enkel borger videre i denne retning.
Igennem tværfaglige indsatser med familierådgivningen, voksenhandicapafdelingen, misbrugscentre,
UU-vejledning, kriminalforsorgen og andre relevante instanser og ved at sætte borgeren i centrum, opnås de bedste muligheder for at løse eventuelle barrierer, der har stået i vejen for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller påbegyndelse af uddannelse indtil nu.
Yderligere er det vigtigt for KeepGoing at arbejde
med borgeren omkring ansvar for eget liv og egne
handlinger, da vi anser dette for at være en væsentlig
faktor for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og
uddannelsesinstitutionerne.
KeepGoing er en fleksibel samarbejdspartner, der
kan tilpasse sig den enkelte sagsbehandlers behov i
hverdagen, og alle forløb er individuelt tilrettelagt
for at matche den enkelte borgers behov, så optimal
succes sikres.

Støttekontaktperson/ ungevejleder jf. Lov
om social service § 99:
Målgruppe: Kriminelle, bandemedlemmer, misbrugere
samt kriminalitetstruede.
















Med stort fokus på arbejdsmarkedet samt uddannelsessektoren gennem årene og dets krav, samt via arbejdet med alle typer af borgere og deres individuelle udfordringer, har KeepGoing opnået solid viden
om hvilke barrierer i borgerens liv, der kan stå i vejen for selvforsørgelse.

Skabe tillid og relation
Støtte til opstart af fritidsaktivitet
Støtte ved deltagelse i møder med kommunen,
tandlæge, læge, misbrugscenter, uu-vejleder,
psykiater mv.
Støtte til misbrugsbehandling
Støtte til guiden i kommunale systemer,
ansøgninger mv.
Støtte og vejledning til almindelig daglig
livsførelse
Bryde isolation
Afklaring i akutte situationer
Støtte og vejledning i forhold til fremtidig
uddannelse eller beskæftigelse
Evt. virksomhedspraktik
Støtte og vejledning til at finde fritidsjob
Støtte til opstart af kontakt til skole igen mv.
Lektiehjælp
Afklaring i forhold til skole, uddannelse eller
arbejdsmarked.
Støtte og vejledning ved overgang til
forsørgelse fx su, uddannelseshjælp eller lign.

Mentorforløb jf. LAB § 31b:



Målgruppe: Kriminelle, bandemedlemmer, misbrugere,
kriminalitetstruede og borgere med diagnoser, angst,
stress mv.













Samtaler omkring uddannelse og/eller
beskæftigelse
Personlig vejledning og støtte med særlig fokus
på at begynde eller genoptage uddannelse eller
beskæftigelse
Vejledning til udarbejdelse af CV, jobansøgning
samt ansøgning om optag på uddannelse
At være den motiverende partner
At hjælpe borgeren i samarbejdet med offentlige
indsatser, UU-vejledning mv.
Støtte og vejledning til overgangen fra aktivering/virksomhedspraktik til ordinær uddannelse
eller beskæftigelse
Opstarte og opfølgning i virksomhedspraktik jf.
LAB § 42
Bisidder under møder ved behov
Udarbejdelse af progressionsrapport

KeepWorking - opkvalificerende projekt jf.
LAB § 32:
Målgruppe: Kriminelle, bandemedlemmer, misbrugere,
kriminalitetstruede og borgere med diagnoser, angst,
stress mv.









Vejledning til udarbejdelse af CV, jobansøgning
samt ansøgning om optag på uddannelse
Coaching i forhold til at opnå større evner til at
kunne indgå i sociale relationer
Samtaler med fokus på styrkelse af evnen til
samarbejde i forhold til beskæftigelse og uddannelse
Fokus på kost og motion
Vejledning og information omkring uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
Hjælp til at foretage et kvalificeret praktikvalg
jf. LAB § 42, beskæftigelse- og uddannelsesvalg. Eventuelt med fokus på uddannelsespålæg
jf. LAB § 21b
Hjælp til boligsøgning, boligstøtte mv.







Hjælp til relevant opkvalificering i forhold til at
starte uddannelse, beskæftigelse eller virksomhedspraktik
Rådgivning om økonomiske forhold (gæld, SU,
budget osv.) samt coaching til forståelse af udgifter kontra indtægter
Vejledning til struktur på hverdagen i forhold til
fx madlavning, rengøring, tøjvask mv.
Udarbejdelse af forberedende del til rehabiliteringsteamet samt eventuelle beskrivelser af borgerens hverdag mv.
Udarbejdelse af progressionsrapport samt helhedsorienteret vurdering af borgerens muligheder for at kunne opnå tilknytning til beskæftigelse og/eller uddannelse
Vejledning og opkvalificering af faglige samt
sociale kompetencer. Til dette anvendes coachende samtaler i fx virksomhedspraktikforløb.

Skriftlighed:
KeepGoing har bred erfaring med udarbejdelse af
progressionsrapporter, funktionsbeskrivelser, forberedende del til rehabiliteringsteamet og statusvurderinger.
KeepGoing sørger for at få beskrevet de fokusområder, der ønskes belyst til sagens videre forløb, således medarbejderne i jobcentret får den fornødne dokumentation.
KeepGoing udarbejder ligeledes en månedlig status,
så det synliggøres for jobcentret, hvad der arbejdes
med omkring borgeren lige nu, progression, barrierer mv. Denne status sendes med udgangen af hver
måned til den ansvarlige sagsbehandler på sagen,
hvis andet ikke er aftalt.

Visitation:
Ring til Mitzi Hammersholt på 53 15 61 30 eller
send en mail på mitzi@keepgoing.dk for visitationsmøde.
Se os på www.keepgoing.dk.
Vi glæder os til at samarbejde med jer.

