En plan
Et samlet forløb
Vi kan tilbyde dig et samlet forløb hvor du i
fællesskab med Jobcentret, Socialfaglig Enhed og
din støtteperson/mentor udarbejder MIN PLAN.

Det får du ud af MIN PLAN
På MIN PLAN-møder deltager alle for at støtte dig i at få
udarbejdet en nærværende og realistisk plan.
Du får et bedre overblik over, hvem og hvad der kan
hjælpe dig videre mod at komme tættere på
arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
Din støtteperson/mentor er én og samme person.
I samarbejde med støtteperson/mentor aftaler du løbende,
hvad der skal fokuseres på.
Det er vigtigt for os, at MIN PLAN er meningsskabende for
dig. Derfor bruger vi løsningsfokuserende samtale-teknikker,
og grafik på tavlen, så du kan se dig selv i din egen plan.
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Fakta om MIN PLAN møder


Samtalerne afholdes på
Center for Udvikling og Støtte
Slangerupgade 60
3400 Hillerød



Der er minimum 6 samtaler om året om DIN PLAN



Hver samtale varer ca. 1 time



Deltagerne er: dig, din mentor/bostøtte og dine
sagsbehandlere fra Jobcentret og Socialfaglig Enhed



Vi bruger tavler og grafik for at skabe et visuelt
overblik over DIN PLAN



Fokus er på din nuværende situation samt
videre muligheder



Ved samtalens afslutning får du et print eller
et foto af det, vi sammen med dig har aftalt

Støtteperson/mentor samtaler
Du og din støtteperson/mentor aftaler individuelt, hvor
ofte I mødes gennem forløbet.
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MIN PLAN er en del af Frikommuneprojektet
Regeringen igangsatte i 2016 et frikommuneforsøg, som giver udvalgte kommuner muligheden for at afprøve nye måder at løse de kommunale opgaver på.
Hillerød Kommune er blandt de kommuner, der er blevet
udvalgt til at være frikommuner i perioden 2016 til 2020.

Evaluering
For at vi kan evaluere om ”MIN PLAN” har en positiv effekt
for dig og andre borgere, skal du sammen med din
sagsbehandler to gange årligt, udfylde et spørgeskema.

Vil du læse mere?
Vil du vide mere om Frikommuneprojektet, kan du læse om
det på www.hillerod.dk

Hillerød Kommune

www.hillerod.dk

Åbningstider:

Jobcentret &

Telefon: 7232 0000

Mandag-onsdag kl. 10-15

Social faglig Enhed

Fax: 7232 3213

Torsdag kl. 12-18

Trollesminde alle 27
3400 Hillerød

Fredag kl. 10-13

