
MESTRINGSFORLØB 

Et 8 ugers udviklende og opkvalificerende  
forløb med formål om at styrke mo va on  
for forandring og selvudvikling. 
 
Der er fokus på mestring af psykiske, fysiske  
og/eller sociale barrierer, og hvordan der på  
trods af livsvilkår kan optrænes ressourcer l  
at skabe sig et arbejdsliv. 
 
Borgerne fremmøder 2 gange ugentligt på  
holdforløb og har sideløbende ugentlige  
individuelle samtaler. 
 
Gennem en individuel lre elagt indsats og hold-
forløb højnes borgerens daglige funk onsniveau 
og arbejdsiden teten styrkes via  
målre ede oplæg, opgaver og samtaler. 
 
Forløbet opsamles i en afslu ende rapport og vil     
belyse den enkeltes jobparathed og udviklings-
punkter. 

Forløbet centreres omkring:  

 

ü En beskæ igelsesre et-screening som  
udarbejdes ved forløbets start. 

ü Håndtering af indre processer når livsvilkår 
bliver en barriere. 

ü Copingstrategier, følelsesregulering og eget 
selvbillede. 

ü Booste evnen l at tage ansvar for eget liv.  

ü Opbygning af arbejdsiden tet. 

ü Strategier l at opnå fodfæste på arbejds-
markedet. 

ü Mo va on l at skabe sig en plan for at opnå    
beskæ igelse. 

HvemÊhenvenderÊforløbetÊsigÊ l? 

Forløbet er målre et ledige borgere. Vi varetager alle forsørgelsestyper og målgrupper. 
Vi lre elægger forløbet e er målgruppen og inddrager relevante fagligheder.   
Vores medarbejdere er bl.a. psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere,  
socialpædagoger mv. Vi er vant l at arbejde med komplekse borgere med komplekse problems llinger. 

Varighed: 

Forløbet varer 8 uger og indeholder ugeskema med 2 dages fremmøde på   
hold og ugentlig individuel samtale med relevant faglighed. 

Pris:   

Ring og hør nærmere. 

Henvisning 

Et mestringsforløb bør minimum af 6 borgere ad gangen.  
Der kan e erfølgende være løbende optag. 

Henvisninger foretages direkte l dhp@dhogp.dk (sikkermail) eller på telefon 9388 5656. 

E-mail: dhp@dhogp.dk  
Telefon: 9388 5656. 
www.dhogp.dk 
www.linkedin.com/company/dh-p 



Vi er en konsulent- og anden aktør virksomhed som er specialiseret indenfor beskæ igelsesområdet og har 
arbejdet indenfor de e felt igennem 20 år. 

Vores ønske hos DH&P er at understø e den enkelte l at kunne skabe sig et meningsfuldt og værdifuldt 
arbejdsliv. Vi tror på en styrket indsats er vejen frem – og det gælder på begge sider af skrivebordet.  

Vi lbyder udviklende, optrænede og a larende forløb for landets Jobcentre og udbyder specialiserede un-
dersøgelser l at understø e arbejdet omkring borgerne.  
Formålet med vores virke er at skabe vejen l beskæ igelse for ledige borgere.  
Vi finder en krøllet løsning l et krøllet CV og arbejder ud fra de e værdisæt i alle vores forløb.  

Vi sikrer en helhedsorienteret tværfaglig indsats, der tager udgangspunkt i det enkelte individ og hjælper 
borgere i retning af job og uddannelse.  

Vi er specialiserede i at formidle jobs og finde det re e jobmatch, herunder a laring af arbejdsevnen for 
borgere med komplekse problems llinger.  


