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Den sunde vej til arbejde

VITAL HORSENS

Formål
Formålet med forløbene under ”Den
sunde vej til arbejde” er at styrke dine
muligheder for at komme i arbejde eller
uddannelse.
Vi tilbyder følgende forløb:
• Virksomhedscenter
• Ressourceforløb

har sundhedsmæssige udfordringer.
Du kan være på kontanthjælp, uddannelsesydelse, sygedagpenge eller
være visiteret til et Jobafklaringsforløb
eller et Ressourceforløb.

DE 2 FORLØBSTYPER
Virksomhedscenter

Forløbene starter alle med en afklarende samtale. Du får her en grundig
introduktion til forløbet, som du er henvist til, og vi laver sammen en plan for,
hvad du skal arbejde med i dit forløb.

dk

as

Det samlede forløb til dig tilpasses
dine behov og hvad der giver mening
for dig. Forløbene varer 13 uger og
kan herefter forlænges.

Her tilbydes målrettede praktikforløb,
og værktøjer til at arbejde med dig
selv og din sundhed. I virksomhedscenterforløbet er du i praktik samtidig
med, at du har mulighed for at deltage i elementer fra sundhedsdelen. På
både praktik- og sundhedsdelen er
der tilknyttet mentorer. Praktikken og
sundhedsdelen hænger tæt sammen,
og det er ikke muligt kun at vælge
sundhedsdelen, når du er henvist til
et virksomhedsrettet tilbud.
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Varighed og opbygning
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Alle forløb indeholder praktik, en indledende individuel samtale og løbene
samtaler. Herudover kan dit forløb
indeholde en sundhedsdel. Først og
sidst i forløbet udfylder du et skema, og
der er mulighed for at blive konditestet
og vejet. Formålet hermed er at følge
med i, og støtte op om dine sundhedsmål og -udvikling.

Mødested
Samtalerne og sundhedsdelen foregår
som udgangspunkt på Ceres Centret,
Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Praktik
og alle øvrige aktiviteter foregår på et
af kommunens sundheds- og ældrecentre eller udendørs.

Målgruppe
Forløbene er for dig som er mellem 18
og 65 år, og som udover at være ledig

Ressourceforløb
Er for dig, som er blevet indstillet til
et ressourceforløb af rehabiliteringsteamet på jobcentret. Ressourceforløbene på ”Den sunde vej til arbejde”
er et særlig tilrettelagt kombiforløb
med få timers praktik, og elementer
fra sundhedsdelen tilpasset dig. Formålet er, at øge dit funktionsniveau
og udvikle på din restarbejdsevne.

Sundhedsdelen
På sundhedsdelen får du værdifulde
redskaber, der skal støtte dig i at
klare en hverdag med et arbejde eller
en uddannelse. Denne del varetages
af klinisk diætist, fysioterapeuter og
ergoterapeut. Hvilke elementer der
indgår i dit forløb, aftaler vi ved den
afklarende samtale.

I sundhedsdelen arbejder vi især med
kompetencer som din mødestabilitet,
personlige fremtræden, kommunikation, samt arbejder med at du får succes med de mål du sætter dig.

Afhængig af, hvad du har brug for atlære, vil der i hele forløbet være fokus
på din:
• Orden og personlige fremtræden,
• kommunikation, samarbejdsevne
• og hjælpsomhed
• Fleksibilitet, mødestabilitet og
• koncentrationsevne
• Kvalitetsbevidsthed, planlægning og produktivitet.
• Lærevillighed, ansvarsbevidsthed og selvstændighed
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På forløbet ligger vi stor vægt på, at
alle deltager aktivt. Vi forventer, at du
er klar til at arbejde med dig selv og
din sundhed og er motiveret for at lære
og prøve nye ting af.

I praktikforløbet løser du helt almindelige arbejdsopgaver og indgår i de
daglige rutiner på arbejdspladsen.
Du tilknyttes en fast mentor i praktikken. Formålet med praktikken er, at
du udvikler og dygtiggør dig fagligt og
personligt. På den måde styrker du
dine muligheder for at komme ind på
arbejdsmarkedet eller i gang med en
uddannelse.
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I sundhedsdelen kan der indgå:
• Fysisk træning
• Afspænding / mindfulness
• Sund mad i teori og praksis
• Individuel kostvejledning
• Motiverende og støttende samtaler

Praktikken
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Træningen foregår i en træningssal
sammen med andre som er tilknyttet
samme forløb.
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Som en del af dit forløb kommer du i
praktik i en af de afdelinger som vi
har på sundhedscentrene i Horsens
kommune Sundhedscentrene er både
sundheds- og
plejecenter for ældre.
Praktikken kan være i:
• Køkkenet
• Rengøring og vaskeri
• Træningsenheden
• Hjemmeplejen / plejeboligerne
• Administrationen
• Daghjem/husassistent
• Aktiviteten
• Teknisk servicemedhjælperområdet

Vi holder løbende samtaler med dig,
om din udvikling, i løbet af praktikperioden. Dette sammen med den fasttilknyttede virksomhedskonsulent, din
praktikmentor og evt. din beskæftigelsesrådgiver.

Kontaktpersoner
Line Stausgaard Hansen
Daglig leder, Vital Horsens
Tlf.: 30 51 95 12 - Mail: lil@horsens.dk
Hanna Hare
Virksomhedskonsulent,
Jobcenter Horsens
Tlf.: 76 29 39 89 / 30 56 41 93
Mail: hha@horsens.dk
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk

VITAL HORSENS

