Ressourceforløb
Fokus på ressourcer

Målrettet beskæftigelsesindsats
fra 1-5 år
Beskrivelse
Et ressourceforløb i NordVirk er en længerevarende beskæftigelsesindsats, som kortlægger
og styrker deltagerens muligheder for på sigt
at indgå i en eller anden form for beskæftigelse
eller uddannelse inden for IT, lager eller multimedie. Ressourceforløbet kan vare i 1-5 år.

Dokumentation
• Opfølgningsnotater/statusbeskrivelser
laves efter aftale
• Møder holdes efter aftale

Målgruppe
Mennesker med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser der har haft deres sag
indstillet af kommunens rehabiliteringsteam.
Formål
Ressourceforløbet skal medvirke til at:
• Deltageren opnår en forståelse for
og indsigt i en arbejdskultur
• Udforme beskæftigelsesmål og
udføre handleplanen herfor
• Vedligeholde og udvikle deltagerens
arbejdsevner
• Bringe deltageren tættere på
arbejdsmarkedet
• Inddrage de tværfaglige indsatser
Visitation
Visitationen til NordVirk sker gennem den
kommunale sagsbehandler.
• Introduktionsmøde
• Afklaring og indstilling
• Opstart
Se uddybende visitationsretningslinjer på vores
hjemmeside: www.nordvirk.dk
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Rehabiliteringsteam
Ressourceforløb øger dine muligheder for at
opnå selvforsørgelse på anden vis.

Varighed og mødetid
Ressourceforløbets varighed aftales individuelt
fra 1-5 år.

Rehabiliteringsteamet er sammensat af en række
forskellige repræsentanter fra både Jobcentret
og kommunen samt en læge fra regionen.

Forløbets varighed og mødetid aftales med deltageren og sagsbehandler alt efter individuelle
behov og kompetenceniveau.

Den lægelige vurdering ser på, hvordan dit
helbred og din diagnose har indflydelse på din
arbejdsevne.

Kompetenceudvikling
Som led i det virksomhedsrettede pædagogiske
arbejde, varetager deltagerne konkrete arbejdsopgaver inden for NordVirks daglige drift.

Teamets formål er at drøfte de udviklingsmuligheder, der kan bringe dig tættere på arbejdsmarkedet.
Derefter kan der tages stilling til, om du er berettiget til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, som teamet indstiller til efterfølgende.

Hos NordVirk er de reelle arbejdstrænings
opgaver delt op i tre værksteder, IT, lager og
multimedie, hvor der er mulighed for en progressiv udvikling.
Se yderligere infomation i Informationsbladet.

Hvis der fortsat er udviklingsmuligheder, kan
teamet indstille til et ressourceforløb, og der
lægges en plan på mødet.
NordVirks ressourceforløb kan efterfølgende
indgå i den plan i et samarbejde med kommunen.
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