
Socialkonsulenterne Danmark ApS

Mentor 
til de 18 - 30 årige



En mentor kan lette forløbet for den unge borger, som er i gang med  
en i ungdomsuddannelse, samt sikre en fastholdelse i uddannelses-
forløbet.

Flere unge mellem 18 og 30 år er uden rollemodeller.  
Det gælder f.eks. unge, der har været anbragt uden for hjemmet,  
personer fra familier med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet 
eller personer, der har behov for støtte til at gennemføre betingelserne i 
kontanthjælpsreformen. 

Her kan Socialkonsulenterne Danmark ApS gå ind med kontinuitet og 
engagement i samværet med borgeren, og dermed støtte op om de 
aftaler og tiltag, der skal gøres i forbindelse med beskæftigelsesplan  
eller uddannelse.

Socialkonsulenterne Danmark ApS indgår i et tæt samarbejde med 
jobkonsulenter, UU-vejledere og andre relevante samarbejdspartnere, 
således at borgeren får den mest optimale støtte til at gennemføre det 
planlagte aktivitets/uddannelsesforløb.

Er der behov for støtte til at komme op om morgenen, støtte op om 
økonomien ved budgetlægning, lektiehjælp eller andre vigtige områder, 
er Socialkonsulenterne Danmark ApS klar til at være med på sidelinjen.

Er der behov for støtte til medicinering eller aflæggelse af urinprøver 
kan Socialkonsulenterne Danmark ligeledes støtte op om det. 



Socialkonsulenterne Danmark ApS har stor erfaring i at samarbejde 
med uddannelsesinstitutioner, socialforvaltninger, jobcentre og  
distriktspsykiatrien, m.v.

Socialkonsulenterne Danmark ApS kan, sammen med borgeren, skabe 
overskuelighed og være en troværdig og empatisk samarbejdspartner. 
Socialkonsulenterne Danmark ApS kan sikre borgeren en optimal støtte 
og vejledning, således at borgeren føler sig hjulpet og hørt. 

Til borgere i job med løntilskud eller virksomhedspraktik med behov for 
en mentor, kan Socialkonsulenterne Danmark ApS være med til at sikre, 
at borgeren fastholdes og udvikler sig i jobbet.

Borgere med et psykisk handicap, der har behov for støtte, kan med  
en mentor hjælpes ind på arbejdsmarkedet eller fastholdes i jobtilbud, 
såfremt de støttes i deres beskæftigelsesforløb og deres hverdag. 

Socialkonsulenterne Danmark ApS tilbyder deltagelse i relevante  
møder vedr. borgeren og uddannelsesforløbet, samt hjælpe med at 
læse og forstå indholdet i skrivelser fra myndighedspersoner, herunder 
sundhedsvæsenet.

For nærmere oplysninger, kontakt Marianna Gullander,  
leder af Socialkonsulenterne Danmark ApS      
Tlf. 81 72 82 00   
marianna@socialkonsulenter.dk             
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