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STAY TRUE MENTORSTØTTE
TILBUD OM MENTORSTØTTE TIL BORGERE MED KOMPLEKSE
PROBLEMSTILLINGER UDOVER LEDIGHED, JF. LAB §91
Skriftlig
dokumentation
på alle forløb

Tæt dialog
under hele
forløbet

WWW.STAYTRUE.DK/JOBCENTER

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

Bliv inspireret og få yderligere information om vores arbejde på www.staytrue.dk/jobcenter

5. Dokumentationsrapport

“

“
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Kære StayTrue. Uden jer var det ikke
lykkedes at komme gennem praktik,
funktionsafklaring, møder og alle
de andre krav der har været.
I hjalp mig med at blive mere
selvstændig og komme frem til
en endelig afklaring.
Udtalelse fra borger efter
afklaringsforløb til rette forsørgelse

SÅDAN ARBEJDER VI
Hos StayTrue arbejder vi ud fra en mestringsstrategi, der altid har til formål
at få borgerne til at opnå den højest mulige grad af selvstændighed – ud fra
den enkeltes potentiale. Med andre ord er vores unikke ekspertise at sikre det
enkelte menneskes suverænitet. Vi løfter og skubber, uden at presse unødigt.
Vi motiverer og SER individet for hvem, de ER, uden at behandle og love grønne
skove. Vi er realistiske, gode til at kommunikere og vi gør vores yderste inden for
den aftalte ramme, uden at det går udover faglighed eller ordentlighed.
Vi møder borgerne som de kompetente og ansvarlige mennesker, de er – og
søger altid at skabe et tillidsfuldt rum med plads til reﬂeksion og meningsfulde
udviklingsskridt. Vi støtter ugentligt borgerne i at indarbejde nye redskaber samt
opbygge øget selvværd og tro på fremtiden.

MENTORTEAMET HOS STAYTRUE
StayTrue består af grundlægger Adam Advaith samt et dedikeret team af
empatiske, betænksomme og anerkendende mentorer. Vi er alle autentiske i dét,
vi gør, og vores arbejde er baseret på et etisk kodeks, hvor vi aldrig går på kompromis med måden, vi behandler hinanden på. Hos StayTrue er medarbejdertrivsel
lige så vigtigt som borgernes trivsel.
Vi undergår løbende højt kvaliﬁceret supervision samt faglig og personlig udvikling – og så er vi altid nysgerrige på, hvordan vi spiller hinanden gode i hverdagen.
Vi tror på, at et arbejde skal være meningsfuldt, lærerigt og udviklende – og at
intensiteten af arbejdsopgaverne løbende skal tilpasses den enkelte medarbejders ressourcer og ståsted i livet. Vi er mennesker, ikke robotter.
Nøgleord, der kendertegner StayTrues medarbejdere, er:

HJERTEVARME

TÅLMODIGHED

VÆRDIGHED

MEDINDDRAGELSE

SOCIALFAGLIGE PAKKER
TILPASSET BORGERENS BEHOV
Vi arbejder bredt med alle instanser og fagpersoner og fungerer som drivkraft og tovholdere,
så ingen viden går tabt. Derved vil I, som sagsbehandler og rådgiver, opnå en ro og vished
for, at et tilkøb af vores pakker sikrer en helhedsorienteret indsats til den enkelte borger.
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SOCIALFAGLIG MENTORPAKKE

Denne pakke vælges typisk som den grundlæggende indsats når borgeren vurderes at
have behov for en vis grad af samtale og coachende støtte for at nedbringe stress og
opbygge stabilitet i hverdagen.
Det er en helhedsorienteret indsats med ugentlige mentorsamtaler hvor vi styrker borgerens ståsted og evne til at indgå i ressourceforløbets aktiviteter. Indsatsen kan bl.a. indebære elementer som fremmødestabilisering, redskaber til stresshåndtering, ressourceforvaltning, opbygning af selvværd og selvtillid, vanebrydning, ADL, social træning, udfærdigelse af funktionsbeskrivelser i eget hjem, lægelige udredninger og behandlingsforløb,
samt endeligt forberedelse til at indgå i praktikforløb.
Indsats på 3 timer pr. uge – kontakt
samlet ugepris
kr. 1.350,-af
exden
moms.
os for oplysning
samlede ugepris.
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TVÆRFAGLIG PRAKTIK- OG SPECIALISTPAKKE

Denne pakke vælges typisk når der er behov for – og borgeren er klar til – et opkvaliﬁcerende og afklarende praktikforløb med fuld afdækning af borgerens fysiske og psykiske
arbejdsevne.
Tillige, når relevant, sikrer vi inddragelse af relevante samarbejdspartnere og eksperter og
tilrettelæger en særligt målrettet indsats når der er blokeringer som forhindrer at borgeren
kan deltage i praktik og komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan bl.a. være osteopatiske smerteløsnende forløb, psykolog og psykiater, samt psykoterapeutiske samtaler.
Fokus er på at dæmme op for svære problemområder, så borgeren kan indgå eller fastholdes i praktik eller anden målrettet indsats mod arbejdsevneafklaring.
Indsats på 4 timer pr. uge – samlet
kr. 1.800,- af
ex den
moms.
kontaktugepris
os for oplysning
samlede ugepris.

OMTANKE • PROFESSIONALISME • NÆRVÆR
Adam Advaith – Indehaver af StayTrue
Hos StayTrue tror vi 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 vores
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.
Vi arbejder for at få det menneskelige frem
i vores mentorforløb og sikre at den enkelte
føler sig tryg i mødet med os. Ved at vise
værdighed og respekt for borgernes unikke
behov, kan de indgå i et ligeværdigt samarbejde.
Vi 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.

Kontakt os for at høre mere

TLF. 71 79 00 30
MENTOR@STAYTRUE.DK • STAYTRUE.DK/JOBCENTER

