NAV Enebakk
Informasjon om utvidet oppfølging i egen
regi

Kort informasjon:
•

KRITERIE: Kandidaten / Jobbsøker har i kontakt med sin veileder
i NAV eller andre gitt uttrykk for ønske om jobb. Eller
ungdommen; 18-30 år har droppet skole, ikke går på skole.

Teamet består av 3 ansatte ved NAV Enebakk
•

Jobbspesialist SE-Ung, Fred Are Prestbakmo Hopland (18-30 år)

(Kandidater fra AAP, over 1 år på DP, evt. med uføretrygd uten jobb/arb.giver)

•

•

Varigheten på tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov og
muligheter på arbeidsmarkedet og må balanseres av nytteverdien
vedkommende har av tiltaket og kapasiteten til å ta inn nye deltakere.
Organisert som Utvidet Oppfølging. Teamet jobber ut fra
femtrinnsprosessen i Supported Employment. Jobbspesialist SE-Ung
og Prosjektmedarbeider vil ha en portefølje på et sted mellom 12 – 20
deltakere. For veileder KVP kan også kandidater over 30 år henvises.

•

(Fokus på jobb- og/eller utdanning, «jobbskole» med oppmøte Bjerkely 1 dag i
uka, droppet ut av skole, ønske om jobb/lite jobberfaring, uten noen aktivitet men
som trenger et aktivitetstilbud – f.eks sitter på rommet og gamer eller er mye på
sos.medier, men lite aktiv ellers). Oppstartsdato jobbskole Bjerkely er ikke
besluttet.

•

•

Målgruppen for tilbudet er personer i alderen 18-30 år som har behov
for individuell bistand for å få og beholde en vanlig, lønnet jobb.
Alternativt motiveres for å komme tilbake på skolebenken
(prosjektmedarbeider) En behovsvurdering der innsatsbehovet er
vurdert til situasjonsbestemt, spesielt tilpasset eller varig tilpasset
innsats utgjør grunnlaget for denne vurderingen. Personer som mottar
uføretrygd kan også være aktuell for tilbudet om oppfølging i egen
regi. Fokus er å skaffe / beholde en passende jobb, oppleve mestring
og utvikle seg i jobben. Det ytes bistand til både kandidat og
arbeidsgiver ut fra behov.

•
// NAV

Andre aktuelle deltakere kan være personer som er i behandling av en
viss varighet for moderate eller alvorlige psykiske og/eller
rusproblemer. Ungdom (18-30) som også har funksjonsnedsettelse
knyttet til sosiale ferdigheter, rus, familie/nettverk og psykiske lidelser i
spesialisthelsetjenesten. Kandidater som har gitt uttrykk for ønske om
jobb eller utdanning. For eksempel personer som er under oppfølging
av Enhet for psykisk helse og rus. (EPHA). Fordrer tverrfaglig
samarbeid mellom partene.
Tilknyttet Metodeveileder ved NAV Nordre Follo

Veileder Kvalifiseringsprogrammet, Sabiha Farooq

( Personer i alderen 18 – 66 år, aktuell for KVP (uten krav på andre statlige
ytelser)

INNSØK/HENVISNING:
Kandidater meldes til Teamet via veiledere ved NAV Enebakk
(internt) eller ved å ta kontakt med en av oss. (eksterne)
•

•

Prosjektmedarbeider - Jobbskole, Fride Alnes (18-30 år)

Ønsker du å vite mer eller henvise snakke med oss om en kandidat – ta kontakt med;

Fred Are, 920 31409 – Fride, 955 54830

E-post:

- Sabiha, 406 44198

fred.are.hopland@nav.no
fride.alnes@nav.no
sabiha.farooq@nav.no

