Nyhedsbrev juli 2013

DropUd Aktivering med sommertilbud
Kære samarbejdspartner.

Nu står sommeren for døren, og derfor vil vi i DropUd skynde os at fortælle om nye forløbstyper og
sommerrabat på aktivering.
DropUd arbejder med at afklare og aktivere udsatte borgere. Borgere med psykosociale problemer,
misbrug, udadreagerende/ kriminel adfærd og/ eller bandetilknytning.
Disse borgere kræver som oftest en intensiv og håndholdt indsats og er derfor også dyrere forløb for os at
lave, idet de fordrer telefonisk døgnvagt, udkørende team, specialiseret viden etc.
Flere jobcentre forespørger om muligheden for, at vi kan lave billigere forløb men med samme ekspertise
til de mere afklarede eller ressourcestærke borgere, som dog stadig er indenfor DropUds målgrupper. Vi
har derfor valgt at imødekomme dette ønske og skræddersy to forløbstyper for de borgere, som forventes
at kunne fremmøde ved egen hjælp, og som har mindre kaos i deres liv.
Begge aktiveringsforløb er rettet mod borgere, der på forhånd er afklarede med, at de ønsker at starte
enten i et uddannelsesforløb eller i virksomhedspraktik/ job og er motiverede for at møde op til
aktiveringen.

Good2Go Aktivering indeholder 25 timers relevant aktivering og er delt op i to spor:
Spor A: Good2Go Uddannelse og Spor B: Good2Go Arbejdsmarked
Pris: Kr. 2200,- pr. uge (ved køb af 5 pladser udgør prisen kr. 2000,- pr. uge)

A: Good2Go Uddannelse indeholder nedenstående elementer:
-

-

Bacis (Nem ID, budget, økonomi, regninger, PBS etc.)
Krop & psyke (kostvejledning, kropsberegninger, kropsfornemmelse, mindfulness, NADA
akupunktur)
Stress- og vredeshåndtering (håndtering og forebyggelse af stress, pres/ frustration og stress)
Undervisning (Opkvalificerende undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag,
studieteknik og testning i dansk og matematik. Eksamen via VUC og besøg på
uddannelsesinstitutioner)
Praksis (frokost, budget, indkøb, socialtræning)
Individuel rådgivning (uddannelsescafé, studievejledning, supervision & studieteknik)

-

Lektiehjælp (efter behov)

B: Good2Go Arbejdsmarked indeholder nedenstående elementer:
-

Basic (Nem ID, budget, økonomi, regninger, PBS etc.)
Krop & psyke (kostvejledning, kropsberegninger, kropsfornemmelse, mindfulness, NADA
akupunktur)
Stress- og vredeshåndtering (håndtering og forebyggelse af stress, pres/ frustration og stress)
Job (CV, ansøgning)
Arbejdsidentitet (regler & rammer for arbejdsmarkedet og hjælp til praktiksøgning)
Individuel rådgivning (jobcafé, DropUds jobbank, praktiksupervision)

Om DropUds målgrupper:







Borgere med psykosociale problemer
Borgere med misbrug
Borgere med kriminel og/ eller udadreagerende adfærd
Borgere med bande- eller rockertilknytning
Borgere med ADHD eller visse andre psykiatriske diagnoser
Fodlænkeafsonere

Forløbstyper:
-

Intensiv specialiseret aktivering af borgere med bande- og rockertilknytning (25 timer ugentligt,
mentorstøtte, telefonisk døgnvagt, morgenvækning, udkørende team)
Good2Go Aktivering, spor A (uddannelse), spor B (arbejdsmarked)
Særligt udredende individuelle forløb
Opkvalificerende vredeshåndteringsforløb (for nogle sideløbende med aktivering)
Opkvalificerende kurser for borgere med ADHD
Ambulant misbrugsbehandling for unge (for nogle som dagtilbud i kombination med skolegang)
Ambulant misbrugsbehandling for voksne (for nogle sideløbende med aktivering)
Mentor- og SKP- støtte ved uddannet personale
Særligt tilrettelagt boglig undervisning/ FVU
Stabiliseringsture ved behov

OBS: DropUd har en exit-koordinator og tilbyder gratis afklarende samtale(-r) ved udslusning fra fængsel
ved aftale om opstart i forløb i DropUd, uanset hvilket forløb der er tale om.

Psykologfagligt arbejde:

-

Psykologisk udredning
Mulighed for psykiatrisk udredning
Motiverende eller tilbagefaldsforebyggende samtaler
Testning
Terapiforløb
Supervision/ undervisning

DropUds afdelinger:
-

Søborg
Taastrup
Køge
Statsfængslet Søbysøgård, afd. G

DropUds godkendelser og kvalitetssikring:
-

DropUd er i 2013 akkrediteret som landets første aktiveringstilbud ved Akkreditering Danmark
DropUd er godkendt af Høje Taastrup Kommune til at varetage misbrugsbehandling for unge efter
SEL §52 og 101
DropUd er godkendt af Høje Taastrup Kommune til at varetage misbrugsbehandling for voksne
efter SEL §101
DropUd har i 2012 fået foretaget ekstern evaluering og effektmåling af Domæne4 (ved cand.pæd.
Helle Øbo og org.psyk. Jens Bregengaard)

DropUds personale:
Personalemæssigt har DropUd et tværfagligt team bestående af sociolog, psykologer, socialrådgivere,
skolelærere, pædagoger, psykoterapeuter og pædagogmedhjælpere/ fitness-instruktører .

Yderligere info:
DropUds hjemmeside har ”lidt af virus”, og det nye site skulle være online medio juli, www.dropud.dk.
Prisliste og anden information kan fås ved henvendelse til DropUd på tlf. 30110200/ 30480200 eller pr. mail
til mail@dropud.dk , ligesom vi altid gerne kommer ud og holder oplæg om vores arbejde og tilbyder gratis
undervisning og faglig sparring.

Med ønsket om en rigtig god sommer!
Mette Gadegaard, DropUd

