JOB OG
FAMILIE
... et tilbud til dig
og din familie

’Job og Familie’ er et nyt tilbud i Aalborg Kommune til dig og din familie. Vi ved, det
nogen gange kan være svært at modtage tilbud fra Aalborg Kommune og samtidig
have flere forskellige kontaktpersoner. Med ’Job og Familie’ gør vi samarbejdet
med Aalborg kommune meget enklere.
Når du og din familie deltager i ’Job og Familie’ får I tilknyttet en fast job- og familiekoordinator, som i et samarbejde med jer samler trådene og koordinerer tilbud
og indsatser med andre samarbejdspartnere i kommunen.
Projektet skal støtte jer i at komme i arbejde eller uddannelse og samtidig hjælpe
jer med at få familielivet til at hænge bedst muligt sammen.

Hvem kan deltage?
I kan deltage i ’Job og Familie’, hvis:
• du og/eller din partner modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse og
jeres børn samtidig modtager en indsats ved Familiegruppe Øst eller Sydvest.
Det gælder selvfølgelig også hvis du bor alene med dine børn.

Hvordan foregår det?
Når I deltager i tilbuddet, tager vi afsæt i de indsatser og tilbud, der allerede er i
gang i jeres familie. Vi vil støtte jeres familie og både se på sundhed, sociale forhold, uddannelse og arbejde. Alt sammen for at I som familie skal opleve en bedre
sammenhæng.

Hvad får I ud af det?
• Støtte til at komme i arbejde eller uddannelse
• Støtte til at få familielivet til at fungere

Hvordan kommer I med?
Kontakt din rådgiver i Job- og Aktivhuset eller din rådgiver i familiegruppen for at
blive indstillet til tilbuddet.
For at deltage i dette tilbud er det nødvendigt at du/I giver samtykke til, at der
må udveksles oplysninger mellem de afdelinger i Aalborg Kommune, som I er i
kontakt med.

Hvem kan I kontakte?
Hvis du har spørgsmål til tilbuddet, er du meget
velkommen til at kontakte:
Projektleder Sisse Hove Sørensen
Tlf. 9931 2777
Mobil: 2520 2777

Job - og familiekoordinatoren vil sammen med jer lave en familieplan, der skal give
et overblik over de indsatser, der er i gang og de indsatser som vi i et samarbejde
kommer til at sætte i gang. Af familieplanen vil også fremgå, hvad der er aftalt, og
hvem der har ansvar for hvad.

Hvor mødes vi?
Samtaler med job – og familiekoordinatoren vil foregå enten i familiegruppen eller
hjemme hos jer, alt efter hvad I foretrækker.
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