Om Naesborg A/S
Vi er en bred funderet virksomhed med engagerede og
kompetente medarbejdere. Vi arbejder ud fra
Naesborg’s værdigrundlag, som baserer sig på
følgende:


Mentorforløb

Gensidig respekt
Hos Naesborg mødes vi i øjenhøjde



Redelig
Hos Naesborg gør vi det vi siger og siger det vi gør



Udvikling
Hos Naesborg er vi åbne overfor forandringer



Tillid
Hos Naesborg tror vi på frihed under ansvar



Naesborg A/S har til huse i Næstved og i Sorø
Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at
kontakte
Chefkonsulent Charlotte Hansen på tlf. 23441146 eller
mail: charlotte@naesborg.dk

Naesborg A/S

Naesborg A/S

Ringstedgade 24-26, 2.

Holberg Arkaden 12

4700 Næstved

4180 Sorø

Tlf: 55 77 44 66
www.naesborg.dk

Mennesker og job

Mentorforløb er altid et individuelt, håndholdt forløb for
borgere der har brug for støtte. Vi har nedenfor beskrevet
nogle af dem. Mange borgere har mistet troen på en
fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse
og/eller til livet. Dette kræver et ekstraordinær indsats,
hvor negative tanker skal vendes til positive ved hjælp af
kognitiv samtaleterapi. En indsats hvor borgeren først og
fremmest har brug for tryghed og en at stole på. Alt
gennem hjælp til selvhjælp
Integrationsmentor
Forløb for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
Målet er at få borgeren til at forstå og begå sig i det
danske samfund. Ved at give borgeren indsigt i danske
rettigheder, pligter og leveregler hjælper mentor mentee
gennem de mange udfordringer, integration medfører.
Specielmentor
Forløb for borgere fra bande/rockermiljøet og
kriminalitetstruede unge. Målet er at hjælpe borgeren væk
fra den kriminelle løbebane og mod et bedre liv, baseret på
uddannelse og/eller job. En opgave der kræver 100%
nærvær og total tillid. Vores specialmentorer er særdeles
erfarne og med høj grad af autoritet og autenticitet og
samtidig er uddannet i både vredeshåndtering og
konflikthåndtering.
Uddannelsesmentor
Forløb for uddannelses- og/eller aktivitetsparate ledige og
sygemeldte. Unge, som har påbegyndt uddannelse og har
behov for støtte er også i målgruppen. Målet er at yde
støtte til opstart og fastholdelse samt at finde en hurtig,
realistisk vej mod selvforsørgelse. Mentor sikrer tillid og
kontinuitet i indsatsen.

Familiementor
Forløb for udsatte, sårbare og dysfunktionelle familier. Målet er
at sikre en velfungerende familie med ressourcer til at støtte
børn og unge under opvækst. Bla. ved at skabe koblinger
mellem mor, far og børn/unge.
Socialmentor
Forløb for borgere der har udfordringer med at få dækket
basale behov som. f.eks. mad, tøj og bolig – samt borger med
psykiske og sociale udfordringer. Målet kan være, at borgeren
får en seng at sove i om natten og også komme ud af den om
morgenen – at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud,
fleksjob/ansættelse.
Virksomhedsmentor
Forløb for borgere, der har brug for støtte til at blive indsluset
på arbejdsmarkedet. Målet er at opnå og fastholde ansættelse,
tilbud og andre jobrettede aktiviteter. Hjælpe med at blive
inkluderet og føle sig godt tilpas på sin arbejdsplads. Hjælp og
støtte til at sætte realistiske mål
Sundhedsmentor
Forløb for borgere med livsbetingede udfordringer. Det kan
være både fysiske og psykiske udfordringer som f.eks.
overvægt og misbrugsproblemer. Målet er at give borgeren
redskaber til at leve mere hensigtsmæssigt og blive motiveret
til at opnå varig beskæftigelse. Også et forløb for raske
borgere, der har behov for håndholdt hjælp til koordinering
imellem behandlinger osv.

