Vi arbejder på at give mennesker med
nedsat funktionsevne et selvstændigt
og meningsfuldt liv med bedst mulig
funktionsevne

•

Tidsbegrænset socialpædagogisk
hjælp og støtte jf. SEL § 82b

•

Socialpædagogisk bistand jf. SEL § 85

•

Støtte-kontaktperson jf. SEL § 99

KeepGoing
skaber værdi for sårbare unge og voksne
KeepGoing er dannet på baggrund af mange års erfaring inden for
støtte af borgere mod arbejdsmarkedet, coaching i øget selvværd, øget
funktionsniveau, tro på egen formåen, motivation for selvforsørgelse og
opstart af uddannelsesforløb mv.
KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder
med og for sårbare unge og voksne. Vi har en social mission og
geninvesterer al overskud, med henblik på at skabe bedre vilkår for
målgruppen.
Alle KeepGoings medarbejdere er veluddannede og har en bred
erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund.
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Vores vision er at udvikle mennesker til selvhjulpenhed
og et stærkest muligt funktionsniveau
Visionen er at være den stærkeste samarbejdspartner til
kommunerne med høj grad af troværdighed og partnerskab.
Visionen er ligeledes, at borgeren oplever
sammenhæng i indsatserne og spiller sig selv stærk i alle
aspekter af livet i form af et øget funktionsniveau.
Vi ønsker at sikre borgerne den omsorg og støtte, der sikrer
et værdigt liv.

Målgruppen
• Personer med betydelige sociale problemstillinger
• Personer med betydelige psykiatriske udfordringer som
blandt andet har brug for indsats, der forebygger
indlæggelser
• Personer med dobbeltdiagnostiske udfordringer –
KeepGoing er gerne medspiller i forhold til opstart og
udrulning af koordinerende indsatsplaner
• Personer med bande- og kriminalitetsudfordringer
• Personer der har brug for betydelig bostøtte

Servicelovens § 82b
• KeepGoing tilbyder individuelt tilrettelagt
socialpædagogisk støtte til personer, der har behov for en
tidsbegrænset indsats på op til 6 måneders varighed
• Vores mission er at tilbyde borgeren den begrænset
støtte, der skal til, for at borgeren genvinder fodfæste og i
mange tilfælde kan genvinde funktionsniveauet og klare
sig selv fremadrettet
• KeepGoing arbejder på alle aspekter af borgerens liv
såsom egenomsorg, støtte ift. gennemførelse af
behandlinger, sanering af økonomi, sociale aktiviteter,
samværstilbud mv.
• KeepGoing tilbyder ligeledes at levere grundlag for
kommunens vurdering af borgerens behov for fremtidig
støtte jf. SEL § 85

Servicelovens § 85
• Hos KeepGoing tilbyder vi socialpædagogisk bistand til
unge og voksne, som har en betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
• Vores mission med indsatsen er, at den unge/voksne
støttes i at udvikle og vedligeholde personlige
færdigheder og i størst muligt omfang bliver selvhjulpen
• KeepGoing arbejder på alle aspekter af borgerens liv
såsom egenomsorg, støtte ift. gennemførelse af
behandlinger, sanering af økonomi, sociale aktiviteter,
samværstilbud mv.
• KeepGoing er en stærk samarbejdspartner i forhold til at
sikre bedst muligt samarbejde mellem borger og
kommune
• KeepGoing er ligeledes stærke i samarbejde med
grænsende indsatser såsom SEL § 83

Servicelovens § 99
• KeepGoing løser opgaver jf. SEL § 99 i tilfælde, hvor der er
brug for en støtte- og kontaktperson til personer med
sindslidelser, med et stof- eller alkoholmisbrug og til
personer med særlige sociale problemer, som ikke har
eller ikke kan opholde sig i egen bolig
• Vi tilbyder akutindsatser og indsatser, der er målrettet
personens behov for støtte – også i aftentimer og
weekender
• Indsatsen kan tilrettelægges enten som en målrettet
individuel konkret aftale eller som en ordning, hvor
KeepGoing er kommunens foretrukne samarbejdspartner
i dele af § 99 indsatsen

Mentortilbud kombineret med socialpædagogisk bistand
Når Serviceloven og Beskæftigelsesloven
med fordel kan spille sammen
• For borgere med særligt sammensatte komplekse
problemstillinger kan der med fordel udarbejdes en
samlet plan for den individuelle støtte
• Dette kan sikre, at borgeren oplever et løft hele vejen
omkring sig og særligt den beskæftigelsesrettet indsats
styrkes markant

Hvorfor vælge KeepGoing som leverandør!

• Vi arbejder på at bringe os selv ud af indsatsen igen – det er nemlig her vores vision er lykkedes
• Vi opstarter en visiteret sag indenfor 2-3 hverdage
• Vi er en samarbejdspartner, der løser opgaver, hvor Kommunerne ikke selv har et tilbud eller som supplement til at støtte
op om kommunens egne tilbud
• Vi svarer på alle henvendelser indenfor samme dag

PRISER
Pr. time fra 550 kr.

Kontakt
Vi takker for interessen og ser frem til et rigtig godt samarbejde.
KeepGoings Team

Stifter og Direktør
Mitzi Hammersholt
mitzi@keepgoing.dk

Mobil: 5315 6130
KeepGoing ApS
Industrivej 3C, 1. sal
4000 Roskilde
CVR. NR.: 39174049

www.keepgoing.dk
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