Specialister til Ressourceforløb
Få Value for Money med vores fagspecialister i Ressourceforløb

Mangler du fremdrift i dine ressourceforløb?
• Men er bekymret for modstanden fra dine
sagsbehandlere, grundet deres stadig
stigende sagsstammer.
Så lad os hjælpe dig!
Vores socialrådgivere er fagligt klædt på til at hjælpe dig og
dine medarbejdere fra Day One.
Uanset om du ønsker hjælp til sagsbehandling på nye sager,
gamle sager eller generelt screening af sagerne, så har vores
socialrådgivere den fornødne viden og indsigt i målgruppen
til at kunne gøre en forskel. Alt sker selvfølgelig i samarbejde
med borgeren ud fra lægeoplysninger, forberedende skemaer, indsatsplaner og opfølgning af disse.
Mange kommuner er udfordret af stigende sagsstammer på
dette område, og ønsker at tænke anderledes. Hvis dette
også er tilfældet hos dig, så lad os aflaste dine sagsbehandlere, således at sagsstammerne opdateres, og du derved får et
retvisende billede, inden du træffer en beslutning om at ændre radikalt på noget, som måske viser sig at virke alligevel.

Sagsbehandler- eller fagkonsulentassistance:
Vores fagspecialister har stor erfaring i tværfagligt samarbejde, og sætter en ære i at spille borger og andre afdelinger
”gode” i vejen frem mod målet.
Vores fagspecialister arbejder systematisk og målrettet med
en konkret opgave. De er trænet i, kender nødvendigheden
af, at borgerens ressourcer/styrker og barrierer/udfordringer
kortlægges, prioriteres og dokumenteres med høj faglighed,
med bevidstheden om Rehabiliteringsteamet, som modtager på dokumentationen.
Du skal vælge os, fordi:
• vores fagspecialister har stor erfaring med indhold og
udarbejdelse af indsatsplaner, på baggrund Rehabiliteringsteamets anbefaling
• vores fagspecialister er opmærksomme på at lave en
objektiv beskrivelse af barrierer og ressourcer
• vores tilgang til borgerne er individuel, hvad enten det
er en direktør eller mangeårig kontanthjælpsmodtager.
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