Fra usikkerhed
til stabilitet
Vi hjælper med afklaring af den enkelte borgers
forhold. Vi hjælper borgeren til at erkende og
bearbejde sin egen situation. På den baggrund
søger vi gennem personlig støtte og vejled
ning at medvirke til at skabe en tilværelse med
stabilitet for den enkelte, udfra de individuelle
omstændigheder.
Målgruppe:
• Borgere med ingen eller ringe tilknytning
til arbejdsmarkedet
• Mænd og kvinder fra 18 år og opefter
Formål med afklaring/undervisning:
Gennem afklaring af den enkelte borgers res
sourcer og begrænsninger finder vi frem til den
mest realistiske vej, så borgeren kan få stabilitet
i tilværelsen og dermed komme videre i livet.
Næste skridt kan være:
• Arbejde
• Uddannelse
• Flexjob
• Pension
• Udslusning til netværk
På baggrund af vores mangeårige arbejde
indenfor området har vi opbygget stor erfaring, som i et godt samarbejde er til gavn for
samfundet og som fører til stabilitet for den
enkelte borger.

B irgit N ørgaard
Lærer, konsulent
Mobil: 40 19 10 70
Seminarieuddannet lærer og ind
vandrerlærer. Derudover uddannet
vejleder. Har mange års erfaring
indenfor specialundervisning.
Har desuden undervist forskellige
grupper af borgere med anden
etnisk baggrund.

K arin Overby
Lærer, konsulent
Mobil: 40 19 10 60
Seminarieuddannet lærer og ind
vandrerlærer. Har mange års erfaring
indenfor specialundervisning. Har
desuden undervist forskellige grup
per af borgere med anden etnisk
baggrund.

Kontakt os venligst hvis I tror
der er basis for et samarbejde
– så hører I fra os.

Spangsbjerghaven 78 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 40 10 19 70
www.koordineringscentret.dk
info@koordineringscentret.dk

K oordinerings
C entret
Afklaring af borgere
med ingen eller ringe
tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Koordinering
og samarbejde
i forhold
til borgeren:
1. Afklaring
2. Holdningsbearbejdelse
3. Undervisning
4. Støtte/vejledning
5. Praktikopfølgning
6. Aktiviter
7. Arbejdsmarkedsforhold
8. Opsøgning/præsentation
af netværk

Koordinering og
samarbejde
i forhold til
offentlige
myndigheder:
Samarbejde med
virksomheder,
offentlige
myndigheder
i forhold til
borgeren.

