Er du tilknyttet Psykiatrien i
Vil du gerne arbejde eller studere?
Så kan du komme i job eller uddannelse med
støtte fra et IPS TEAM

individuelt
planlagt job/uddannelse med
støtte

Hvad er IPS?
IPS er udviklet til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser i gang med job eller
uddannelse. I IPS arbejder vi ud fra disse 7 principper:
1. Udgangspunkt i kandidatens ønsker. Vi mener, at din største chance for at
komme i job eller uddannelse og fastholde det, er, hvis du arbejder eller uddanner
dig inden for et område, der interesserer dig.
2. Hurtig jobsøgning eller uddannelsesstart. Vi går hurtigt i gang med at finde et job
eller en uddannelse til dig, når du er blevet en del af IPS. Sideløbende arbejder vi
på at afhjælpe evt. forhindringer. Men forhindringer skal altså ikke først ryddes af
vejen før du kan komme i job eller uddannelse, sådan som det traditionelt har
været gjort.
3. Ordinær ansættelse eller uddannelse. Vi arbejder hen imod ordinær ansættelse
eller uddannelse for dig, frem for eksempelvis praktik.
4. Ingen eksklusion. Hvis du er motiveret for at arbejde eller uddanne dig, tror vi på,
at du kan. Det er uanset hvilken sygehistorie, symptomer, misbrug, tidligere
kriminalitet eller andet, du har med dig.
5. Integreret beskæftigelses og behandlingsindsats. IPS-konsulenten samarbejder
tæt med behandlerteamet – som for eksempel din kontaktperson i psykiatrien.
6. Vejledning om tilskud. Din IPS-konsulent informerer om, hvordan dine offentlige
ydelser eller tilskud påvirkes, når du begynder i job eller uddannelse. Dette er for
at sikre, at du kender de økonomiske konsekvenser ved de valg, du træffer.
7. Individualiseret støtte. Ved ansættelse udarbejder vi en individuel plan, og
støtten fortsætter i op til et år.

Er IPS relevant for dig?
Der er følgende forudsætninger, for at du kan få mulighed for at deltage i IPS:
1) Du bor i
2) Du skal være ledig
3) Du er tilknyttet Psykiatrien Region Sjælland, og i gang med et
behandlingsforløb
4) Du vil gerne i gang med at arbejde eller i uddannelse
Hvordan kommer du med i et IPS-forløb?
1) Kontakt os direkte (se bagsiden), via din kontaktperson i psykiatrien eller
din sagsbehandler i jobcenteret, og hør nærmere.
2) Vi inviterer dig til en afklarende samtale for at sikre, at et IPS-forløb er det
rigtige for dig netop nu.
3) Hernæst får du en konsulent fra IPS Teamet, som vil hjælpe dig helt konkret
i gang med at komme i job eller i uddannelse ud fra dine ønsker.
4) Du vil løbende modtage sparring fra din IPS-konsulent, og du kan tage
kontakt til konsulenten, når du har behov for det.
5) Når vi sammen vurderer, at du er godt i gang med dit job eller din
uddannelse, afsluttes kontakten med IPS.

Vil du gerne vide mere, så spørg
din kontaktperson i psykiatrien.
Du kan også kontakte den relevante IPS-konsulent direkte:

Navn/Mail/Telefon

Se mere på www.regionsjaelland.dk/IPSforloeb

