Perronen
Vejledning og afklaringsforløb for unge og
Socialpædagogisk behandlingstilbud

Perronen, Køge Kommune tilbyder
vejledning og opkvalificering
jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10
Perronen udbyder særlig tilrettelagt
vejlednings- og afklaringforløb
på 13 uger jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Perronen iværksætter forløb, der er
individuelle og skræddersyede til den
unges behov jf. LAB § 32 stk. 2, med
det formål at afdække og eventuelt
udvikle den unges sociale og mentale
kompetencer, samt vise vejen hen
imod en ændring af livssituationen.

Igennem et forløb på 13 uger vil den
unges personlige og faglige ressourcer blive identificeret, med henblik på at målrette den unges uddannelsesplan, som er lagt i samarbejde
med Jobcentret.

Perronen vil inden afslutningen af
forløbet udarbejde en rapport til
Jobcentret med beskrivelse af den
unges fysiske, psykiske og sociale
ressourcer samt forslag til eventuelle
støtte behov under uddannelse.

Når den unge henvises til et vejledende og afklarende forløb på
Perronen, startes der med et opstartsmøde mellem Jobcentret, den
unge og Perronen. På mødet bliver
der aftalt hvilke konkrete mål, der
skal danne grundlag for de 13 uger.

Bevillingen af vejlednings- og afklaringsforløbet gives af Jobcentret i
henhold til den unges uddannelseseller jobplan ”min plan”, som et tilbud jf. LAB § 32 stk. 2, og aktiviteter
Jf. LAB § 28.

Forløbet på de 13 uger kan forlænges efter en konkret vurdering.
Denne vurdering kan også indeholde en afklaring af behovet for at
fortsætte i Perronens socialpædagogiske behandlingstilbud, eventuelt
med accept fra egen læge.

Det Socialpædagogiske behandlingstilbud:
Helhedsorienteret behandling – for at hjælpe
de unge bedst muligt!
Perronens socialpædagogiske
behandlingstilbud er et aktivitets-,
behandlings- og samværstilbud
– et helhedstilbud.
Aktiviteterne foregår i dagtimerne
og ledes af personalet, men med de
unges indflydelse.
Behandlingen foregår som både individuel terapi og gruppeterapi - med
ACT (Acceptance and Commitment
Therapy) som primær arbejdsteori.

Samværet foregår i hele åbningstiden – og ofte tager de unge også
initiativ til samvær i fritiden.
Tilbuddets mål er at hjælpe de unge
bedst muligt videre i livet, bl.a.
ved ressourceudredning, uddannelses- og erhvervsmæssig afklaring
og støtte til personlig udvikling. Vi
mener det gøres bedst ved at være
sammen med de unge i så mange
hverdagssituationer som muligt.

Personalet arbejder med de unge i
mange forskellige aktiviteter, som
f.eks. sport, valghold, madlavning,
gruppeterapi og individuelle samtaler. Dette gør vores tilbud helhedsorienteret, og tager udgangspunkt
i hele den unges livssituation.
Den overordnede ramme for det
socialpædagogiske behandlingstilbud
er 1 år, men det vil løbende vurderes
om det giver mening at fortsætte
samt evt. mulighed for forlængelse.

Hvem kan tilbydes behandling?

Perronen er selvvisiterende –
dvs. at Perronen vurderer om en
ansøger er i målgruppen og vil kunne
få gavn af et af vores tilbud.

Det er ikke et krav at have en
diagnose eller have været i nogen
former for behandling, for at kunne
henvises til Perronen.

Målgruppen:

De unge skal deltage frivilligt –
altså selv ønske at indgå i Perronens
tilbud.

• er unge mellem 18 og 30 år
• er normalt begavede
• har psykosociale problematikker
(uddannelses- og aktivitetsparate)
• ønsker at deltage aktivt i egen
udvikling.

Henvisning:
Der er ingen krav om hvem der kan
henvise.
Unge i målgruppen kan henvises af
fx sagsbehandler, læge, forældre,
kontaktperson eller de kan selv henvende sig til Perronen.

Kontakt:
Perronen
Køge Kommune
Ølbycenter 31, 1. sal
4600 Køge
T: 23 31 91 12
E: perronen@koege.dk
www.perronen.dk

Visitation:
Henvendelse til
leder af Perronen:
Laila Lunddorf
T: 29 33 28 85
E: laila.lunddorf@koege.dk

