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Jeg møder den enkelte i øjenhøjde og hjælper
til at forstå de behov vedkommende har, så
det bliver muligt at bevæge sig støt fremad
inden for den professionelle ramme der er.
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Jeg arbejder for at få det menneskelige
frem i mine mentorforløb og sikre at den
enkelte føler sig tryg i mødet med mig. Ved
at vise værdighed og respekt for borgernes
unikke behov, kan de indgå i et ligeværdigt
samarbejde.
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Jeg tror på, at alle mennesker har noget
helt særligt at byde på og at vi alle gerne
vil bidrage med noget, uanset hvor mange
ressourcer vi har. Det er min erfaring, at de
fleste borgere med komplekse problemstillinger har oplevet, at de ikke er blevet set med det unikke potentiale de besidder, men
har skullet passe ind i en kasse, de inderst
inde ikke naturligt ville kunne fungere i.
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Sikrer løbende
progression
for borgeren

STAYTRUE MENTORSTØTTE

SPECIALE I AT HÅNDTERE

EN SKRÆDDERSYET INDSATS FOR BORGERE MED
KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER UDOVER LEDIGHED.

• PERSONLIG TRIVSEL OG STRESSPROBLEMATIKKER
• PSYKISKE PROBLEMSTILLINGER OG SÅRBARHED

StayTrue Mentorstøtte tilbyder en erfaren mentor der ved hjælp af motivation og forståelse for mennesker, kan støtte borgere til at opnå eller
fremme afklaring i deres forløb. Mentorstøtten sikrer forståelse for de
komplekse problemstillinger samt inddrager borgerens virkelighed, hvilket
gennem tidligere erfaringer har været med til, at sikre en vedvarende
progression.

• DEMOTIVATION OG FASTLÅSTHED
• ANGST OG DEPRESSION
• PSYKIATRISKE DIAGNOSER
• MISBRUGSPROBLEMATIKKER

StayTrue fungerer som en samarbejdspartner, der viser omtanke og
nærvær for myndighed og den enkelte borger. StayTrue Mentorstøtte
leverer skriftlig dokumentation i høj kvalitet der kan være med til, at sikre
den bedst mulige afklaring til rette forsørgelsesgrundlag.

13 UGERS MENTORSTØTTE
Forlængelse ved behov

13 UGER

Visitation &
forventningsafstemning

2. Relations-

dannelse & tillid

3. Afklaring af

værdigrundlag

4. Fastholde

progression

Motivationsarbejde & indsatspunkter

Download et eksempel på dokumentationsrapport på www.staytrue.dk/jobcenter
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Kære Adam. Uden dig var det ikke
lykkedes at komme gennem praktik,
funktionsafklaring, møder og alle
de andre krav der har været.
Du hjalp mig med at blive mere
selvstændig og komme frem til
en endelig afklaring.
Udtalelse fra borger efter
afklaringsforløb til rette forsørgelse

