TVENDEHUS PAKKE TILBUD

v/ Finn Hemmingsen, Strandvejen 819, 2930 Klampenborg

TILBUD 1: INTRODUKTIONSPAKKE for borgere < 18 år
Fra 1 dag (3-5 timer) – 5 dage (15-25 timer)
Individuel coachende vejledning, samt afklaring af plan for relevant videre forløb mod uddannelse / job.
Tilbuddet kan udvides til 5 dage, hvor borgeren kan deltage i arbejdsopgaver og andre sociale aktiviteter
sammen med de øvrige borgere.
I samarbejde med borgeren udarbejdes en rapport med forslag til det videre forløb.

TILBUD 2: UNGETILBUD – UDDANNELSESPAKKE for borgere fra 18-30 år
15 – 25 timer ugentlig fordelt på 3 / 5 dage fra 13 uger
Afklaring og opkvalificering til uddannelse via beskæftigelse, coaching, FVU-test, kortere kurser, praktikforløb
og evt. etablering af egu. Endvidere støtte til at søge ind på uddannelse og til at søge SU.
I samarbejde med borgeren fremsendes 2 rapporter: Midtvejs i forløbet og 14 dage før forløbets ophør.

TILBUD 3: JOBPAKKE for borgere < 18 år
15 – 25 timer ugentlig fordelt på 3 / 5 dage fra 13 uger
Afklaring af beskæftigelsesperspektiv via beskæftigelse, coaching, kortere kurser, etablering af praktikforløb og
/ eller løntilskud efter behov.
I samarbejde med borgeren fremsendes rapporter for under 30 årige efter aftale med Jobcentret. For over 30
årige fremsendes rapporter 14 dage før forløbets ophør.

Kontakt: Tvendehus tlf: 3995 1473 eller Socialrådgiver mobil: 2845 3194 * mail: socialraadgiver@tvendehus.dk

TILBUD 4: SÆRLIGT TILBUD for borgere < 18 år
15 – 25/30 timer ugentlig fordelt på 3 / 5 dage i 13 / 26 / 52 uger
Udvikle, observere og beskrive erhvervs-, uddannelsespotentiale. For Borgere i særlig vanskelig og
fastlåst situation med svære helbredsmæssige og sociale udfordringer som f.eks. uafklarede
psykiatriske lidelser, misbrug, kriminalitet. Men fx også som led i en arbejdsprøvning, eller i
forbindelse med et ressourceforløb. Jfr. evt. tilkøb af beskrivelser.
Forløbet er individuelt skræddersyet for at sikre den enkeltes progression bedst mulig. Sammen med
borgeren samarbejder og koordinere Tvendehus med andre behandlingstilbud som f.eks.; læge,
psykolog, psykiater, misbrugscenter, Distriktspsykiatrien, OPUS, Kriminalforsorgen.
Tvendehus kan herudover støtte borgeren i kontakten med kommunens øvrige tilbud, i at få struktur
på hverdagen, boligsøgning, økonomi og netværk. Jfr. Tilbud 5 Tvendehus Mentortilbud.
I samarbejde med borgeren udarbejdes rapporter og fremsendes efter aftale med Jobcentret.

TILBUD 5: TVENDEHUS MENTORTILBUD for borgere < 18 år
- fra 1 time ugentligt efter aftale
Tvendehus har etableret et eget Mentorkorps, hvorfra en Mentor efter konkret aftale kan tilknyttes en
borger til opfølgende støtte i forlængelse af et afsluttet forløb – eller som særlig støtte til externe
opgaver i form af tilkøb til et ordinært forløb.
●
●
●
●
●

F.eks.:
i forbindelse med uddannelsesstart
til at planlægge og deltagelse i møder med offentlige myndigheder, boligselskaber, banker,
lægebesøg o.lign.
botræning, hjælp til at lære at tage offentlige transportmidler
etablerer / udbygge netværk og eller fritidsinteresser
snakke om de svære ting

Et mentorforløb kan tilknyttes ved opstarten på Tvendehus - under forløbet - og / eller i forbindelse
med udslusning til uddannelse, praktik eller arbejde efter et forløb på Tvendehus. Efter aftale med
Jobcentret udarbejdes rapporter i samarbejde med borgeren.

Kontakt: Tvendehus tlf: 3995 1473 eller Socialrådgiver mobil: 2845 3194 * mail: socialraadgiver@tvendehus.dk

TILKØB:

Psykiatrisk og Psykoterapeutisk tilbud
Tvendehus har indgået en samarbejdsaftale med en privatpraktiserende Psykiatrisk Speciallæge og en
Psykoterapeutisk Sygeplejerske. Tilbuddet kan bl.a. omfatte psykiatrisk vurdering, -udredning og –tilsyn,
samt psykoterapeutiske forløb.
Arbejdsprøvning:
Udfyldelse af arbejdsprøvningsevalueringsskema samt input til rehabiliteringsplanens forberedende del efter
aftale ved brug af dagbog og tæt dialog med borgeren.
Transport
Tvendehus sigte er, at støtte borgerne til at komme nærmere uddannelses- arbejdsmarkedet. At være
selvtransporterende er et skridt på vejen hertil. Nogle borgere er imidlertid så udfordret af angst, at de har
brug for særlig støtte inden de magter at klare transporten selv. Kontakt Tvendehus for nærmere aftale om
den konkrete ydelse samt pris.

Kontakt: Tvendehus tlf: 3995 1473 eller Socialrådgiver mobil: 2845 3194 * mail: socialraadgiver@tvendehus.dk

