LivaRehab tilbyder
Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32
Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 68a
Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats § 31b
Virksomhedspraktik - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 31b
Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.
Familiebehandling - jf. Lov om social service § 52.3.3.

VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING HOS LIVAREHAB

Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger
og jobcenter. Det kan indeholde en kombination af eksempelvis socialrådgivning, fysiske
aktiviteter, gruppeterapi, samtaler med psykolog og psykiater, og et forløb i LivaRehabs
socialøkonomiske virksomhed. Forløbet skal støtte borgerne i at genopleve egne kompetencer
og mod til at ændre deres livssituation, udvikle arbejdsevne og vilje. Der arbejdes med
borgerens evne til at indgå i relationer, så borgeren i højere grad mestrer både arbejds- og
familieliv. Der kan udarbejdes CV.

Lovgrundlag: § 32 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.
Varighed: Forløbet tilrettelægges efter borgerens aktuelle situation og behov.
Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.
Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

EKSEMPLER PÅ MÅL
■ Fremme livskvalitet og opnå en positiv psykisk og social udvikling.
■ Afdække og udvikle borgerens faglige og sociale kompetencer med henblik på opkvalificering til
uddannelse eller arbejdsmarkedet.
■ Styrke selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet.
■ Fremme evnen til at indgå i relationer og undgå isolation, arbejdsløshed og brudte familierelationer.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.
Kontakt på e-mail: Social1@livarehab.dk eller Telefon: 5369 6107.

RESSOURCEFORLØB HOS LIVAREHAB

Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger
og jobcenter. Det kan indeholde en kombination af socialrådgivning, gruppeterapi, samtaler
med psykolog og psykiater, fysiske aktiviteter og et forløb i LivaRehabs socialøkonomiske
virksomhed. Forløbet koordineres med fokus på helhed og progression. Det skal give borgerne
mod på – og kompetencer til – at ændre deres livssituation, udvikle arbejdsevnen, arbejdsviljen
samt evnen til at indgå i relationer, så borgeren kan skabe mere stabilitet.

Lovgrundlag: § 68a i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.
Varighed: Forløbet tilrettelægges efter borgerens aktuelle situation og behov.
Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.
Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

EKSEMPLER PÅ MÅL
■ Borgen afklares i forhold til arbejdsmarkedet.
■ Afdække arbejdsevne, beskæftigelsesmål og praktikmål.
■ Styrke borgernes selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet.
■ Opnå en positiv psykisk og social udvikling.
■ Fremme evnen til at indgå i relationer og undgå isolation.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.
Kontakt på e-mail: Social1@livarehab.dk eller Telefon: 5369 6107.

MENTORORDNING HOS LIVAREHAB

Mentor hjælper og vejleder borgeren til, at mestre faglig udfordring samt støtter borgeren i at
blive socialt, fysisk og psykisk rustet til at påbegynde/fastholde beskæftigelse eller uddannelse.
En mentor kan ligeledes yde støtte i forhold til kontakt med jobcenter, andre sociale tilbud,
bolig, netværk, økonomi samt til at opnå struktur i hverdagen.

Lovgrundlag: § 31b i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.
Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse.
Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.
Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

EKSEMPLER PÅ MÅL
■ Fremme livskvalitet og sikre støtte til gennemførelse af eksempelvis virksomhedspraktik.
■ Skabe stabilitet, så borgeren kan deltage i tilbud og på længere sigt indgå i
arbejde eller uddannelse.
■ Opnå en positiv psykisk og social udvikling.
■ Fremme evnen til at kunne indgå i relationer og undgå isolation.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.
Kontakt på e-mail: Social1@livarehab.dk eller Telefon: 5369 6107.

VIRKSOMHEDSPRAKTIKFORLØB OG »SNUSEPRAKTIK« PÅ LIVACREATION

LivaCreation er en autorisret socialøkonomisk designvirksomhed, der løbende producerer
interiørprodukter. LivaCreation drives af en designer, og produktionen varetages af LivaRehabs
borgere som et led i opkvaliﬁcerings-, praktik- og jobprøvningsforløb. For eksempel afprøves
her i design, syning, produktion, bogføring, lagerarbejde og marketing.
Der er også mulighed for etablering af eksterne praktikker.

Lovgrundlag: §§ 42 og 42a i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.
Varighed: 3 måneder med mulighed for forlængelse.
Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.
Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

EKSEMPLER PÅ MÅL
■ Afklaring af beskæftigelsesmål, opkvalificering af faglige- og sociale kompetencer.
■ Afprøvning i virksomhedspraktik eller »snusepraktik« som led i en uddannelsesrettet indsats.
■ Etablering af stabilitet i hverdagen og styrkelse af evnen til at kunne indgå i relationer.
■ Styrke modet til at afprøve beskæftigelsesrettede indsatser.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.
Kontakt på e-mail: Social1@livarehab.dk eller Telefon: 5369 6107.

SUNDHEDSFREMMENDE FORLØB

Forløbet tilrettelægges individuelt og helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte borger
og jobcentret. Forløbet har særligt fokus på sundhedsfremmende faktorer. Forløbet kan
indeholde en kombination af fysiske aktiviteter, socialrådgivning, gruppeterapi, samtaler med
psykolog, psykiater og et forløb i LivaRehabs socialøkonomiske virksomhed. Målet er at give
borgerne mod på og kompetencer til, at ændre deres livssituation, udvikle deres
sundhedstilstand samt arbejdsevne.
I arbejdet lægger vi vægt på KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).

Lovgrundlag: Den sundhedsfremmende indsats kan indgå i øvrige foranstaltninger i LivaRehab.
Kapacitet: LivaRehab optager løbende borgere.
Varighed: Forløbet tilrettelægges efter borgerens aktuelle situation og behov.
Ugentligt timetal: Fastlægges efter aftale med jobcentret og borgeren.
Transport: Dækkes jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

EKSEMPLER PÅ MÅL
■ Motiverende samtaler med henblik på livsstilsforandring.
■ Støtte til at ophøre eller nedbringe forbrug af rusmidler.
■ Støtte til at begynde på motion.
■ Støtte til at indgå i sociale relationer og derved bryde social isolation.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.
Kontakt på e-mail: Social1@livarehab.dk eller Telefon: 5369 6107.

FAMILIEBEHANDLING
Forløbet tilrettelægges individuelt ud fra LivaRehabs eksisterende tilbud, dog med øget fokus på
forældreskabet. Behandlingsplanen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte families
problemer og ressourcer. Der arbejdes med den forældre, som har følgevirkninger af vold,
tidlige overgreb og/eller prostitution og hvor dette har negativ indflydelse på forældreskabet.
Der er mulighed for forløb hos psykiater, psykolog, socialrådgiver, fysiske aktiviteter samt forløb
i LivaCreation.
Lovgrundlag: § 52 stk. 3 nr. 3 i Lov om Social Service.
Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse.
Ugentligt timetal: Antallet af timer fastlægges løbende i takt med borgerens udvikling og
familiens behov.
Transport: Dækkes af borgerens kommune.

EKSEMPLER PÅ MÅL
■ Styrke forældreskabet med henblik på, at familien kan forblive samlet.
■ Støtte forældrene at lære sig nye handlemuligheder.
■ Styrke forældrene i skabe en forudsigelige strukturer i hverdagen.
■ Styrke forælderens selvværd og evne til at mærke egne grænser.

Visitation foretages af LivaRehabs socialfaglige koordinator.
Kontakt på e-mail: Social1@livarehab.dk eller Telefon: 5369 6107.

