
SPECIALISEREDE INDSATSER FOR SÆRLIGT UDSATTE UNGE

FORMÅL OG INDHOLD

VISITATION OG HENVISNING / RING 2634 8888 / E-MAIL VISITATIONEN@INCITA.DK

PÅ VEJ MOD 
UDDANNELSE OG JOB

FUNKTIONSAFKLARING

SPECIALISERET  
JOBRETTET  
INDSATS

INDIVIDUELT  
MESTRINGSFORLØB  
M PSYKOLOG/PSYKIATER

MENTORSTØTTE

Et samtaleforløb med psykolog, hvor den unge kan 
få øget selvindsigt og flere ressourcer til at starte 
uddannelse/job. Den unge lærer bedre at håndtere 
hverdagen,  psykiske symptomer, vrede, forbedre 
adfærd og reducere besvær med hukommelse og 
koncentration. 

Ved misbrug eller uafklarede vanskeligheder  
motiverer vi til start i behandling, fx via egen læge. 

Forløbet kan bestilles enkeltstående eller som  
supplement til et andet forløb.

Certificeret mentor understøtter, at den unge udvikler 
sociale og faglige kompetencer for at kunne deltage i 

aktivt tilbud, job eller uddannelse, og på længere sigt 
et liv med selvforsørgelse. 

OMRÅDE IV OMRÅDE III 

Målet er, at den unge kommer i job eller fleksjob. Der 
er mulighed for virksomhedspraktik fra første dag. 
Der laves en opkvalificeringsplan, som sikrer, at praktikken 
matcher den unges behov.  
Samtidig søger vi en jobåbning. Den unge bidrager så 
meget som muligt, fx til at lave CV og jobansøgninger,
samtaletræning mv. Hver uge er der mulighed for at 
deltage på netværkshold med andre unge i praktik. 

Der er mulighed for vredeshåndtering. Efter behov 
kan vi tilknytte handicapkonsulent og undersøge 
mulighed for handicapkompenserende ordninger eller 
misbrugsbehandling. 
Incita koordinerer med den unges andre indsatser, fx 
behandling og netværk.

Målet er at beskrive funktionsevne ift. uddannelse 
og/eller arbejde med henblik på vurdering af fremti-
digt forløb, herunder udarbejdelse af bidrag til rehabi-
literingsplanens forberedende del.
Der etableres en udviklingspraktik, hvor vi afklarer 
funktionsevne, skånebehov, brug af hjælpemidler og 
mestringsstrategier, evt. med handicapkonsulent. 
  

Vi belyser også, hvordan praktikken påvirker hverdags-
mestring og evnen til at begå sig socialt. 
Hver uge er der mulighed for at deltage på netværks-
hold med andre unge i praktik. 
Incita koordinerer med den unges andre indsatser, fx 
behandling og netværk.
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Målet er, at den unge starter på en uddannelse. Den  
unge får en fast ungekonsulent, som sammensætter 
forløbet med forskellige aktiviteter, fx:  
Uddannelsesafklaring, dansk & matematikundervisning, 
uddannelsesafklarende praktik, hverdagsmestring, 
fysisk træning, psykoedukation og misbrugsindsats, 
ADHD gruppe, vredeshåndtering, bolig & økonomi. 

Dele af aktiviteterne foregår på et uddannelsessted. 
Når og hvis det giver mening, etablerer vi uddannelses-
praktik og følger op hver uge. 
Vi har fokus på succes og at den unge oplever  
mestring af symptomer og sociale udfordringer. 
Incita koordinerer med den unges andre indsatser, fx 
behandling og netværk. 

Et samtaleforløb med en ungekonsulent for at støtte, 
motivere og fastholde den unge i at handle og fx 
starte uddannelse eller andet aktivt tilbud. Der er 
tilknyttet handicapkonsulent og misbrugskonsulent.
Forløbet planlægges ud fra den unges henvisning, 
uddannelsesplan, ressourcer, behov og helbred. 

Samtalerne handler fx om muligheder for at lave  
positive livsforandringer. Vi kan tale om kost, aftaler,
søvn, personlig hygiejne mv. Konsulenten støtter den 
unge i at finde udfordringer og løsninger. 
Der er fokus på, om den unge har gavn af fx helbreds-
udredning eller eksisterende tilbud. Incita koordinerer 
disse med relevante kontaktpersoner.

½ - 1 time/uge 
16 uger

3391 • 3.251.221
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5 timer/uge 
16 uger

3393 • 3.251.227

½ - 1 time/uge 
op til 16 uger

3398 • 3.251.232

13 timer/uge 
16 uger

3394 • 3.251.228
25 timer/uge 

16 uger
3395 • 3.251.229

25 timer/uge 
16 uger

3402 • 3.251.236

15 timer/uge 
16 uger

3401 • 3.251.235

5 timer/uge 
16 uger

3400 • 3.251.234

5 timer/uge 
16 uger

3396 • 3.251.230

5 timer/uge 
16 uger

3389 • 3.251.889

5 timer/uge 
16 uger

3399 • 3.251.233

5 timer/uge 
16 uger

3392 • 3.251.222

1 time/uge 
16 uger

3390 • 3.251.129

1 timer/uge 
10 uger

3397 • 3.251.231

1 timer/uge 
16 uger

3404 • 3.251.238

1 time/uge 
16 uger

3403 • 3.251.237
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