Vær med til at skabe succeshistorier!
Vi har travlt med at skabe succeshistorier – og vi har brug for din hjælp til at skabe flere!

Hvem
Hos KeepGoing skaber vi succeshistorier gennem en målrettet indsats på inklusion af udsatte unge på
arbejdsmarkedet, og netop nu er vi på udkig efter virksomheder, som har lyst til at tage del i succesen.
En del af de unge, vi hjælper på vej, er udfordret af sociale, personlige og/eller psykiske problemer, som gør
det svært for dem at komme ud af ledigheden på egen hånd – men vores erfaringer viser, at mange af disse
udfordringer kan elimineres helt eller minimeres betragteligt, når blot vi skaber mulighederne for det.

Hvad
Social kontakt, miljøskift og afprøvning af erhvervsevner ”i det virkelige liv” ude hos virksomheder er nogle
af de faktorer, som skaber succeshistorierne for de unge. Følelsen af at have værdi, at nogen har brug for
en, og at der er et formål med at stå op om morgenen er alt sammen med til at bane vejen for, at de unge
blomstrer op, føler mening med tilværelsen og motiveres i en grad, så de bliver i stand til at tage en
uddannelse eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Derfor skaber vi hos KeepGoing bl.a. mulighederne i samarbejde med virksomheder, som vil tage et socialt
medansvar, og første skridt i samarbejdet er etablering af en arbejdspraktik, hvor arbejdsopgaverne og det
ugentlige timeantal er tilpasset den enkelte unge.

Hvordan
Den unge er typisk i praktik hos virksomheden over en periode á 13 uger, oftest med opstart på to-tre dage
ugentligt á tre-seks timer, som gradvist optrappes efterhånden som ugerne går, og den unges arbejdsevne
vurderes egnet hertil.
Under praktikperioden er den unge stadig tilknyttet KeepGoing, som dels følger op på den unges trivsel og
progression og endvidere kan kontaktes af virksomheden under forløbet.
I enkelte tilfælde kan der være behov for, at en medarbejder hos virksomheden fungerer som mentor for
den unge. Dette afklares, inden praktikken etableres, og hvor det vurderes nødvendigt, hjælper KeepGoing
virksomheden med at søge midler til dækning af disse mentortimer (frikøb af medarbejder).

Tag del i succesen – og profiler virksomhedens sociale ansvarlighed
Vil du høre mere om, hvordan I kan blive en vigtig del af succeshistorierne – og samtidig profilere
virksomhedens sociale ansvarlighed?
Kontakt Mitzi Hammersholt på tlf. 5315 6130 eller e-mail: mitzi@keepgoing.dk
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