
IPS Integration

Med en IPS-Integrationsindsats indgår 
kandidaten i et individuelt forløb, der 
skal klargøre den enkelte til en fremtid 
på det danske arbejdsmarked. Målet er 
at få kandidaten i job eller uddannalese 
så hurtigt som muligt evt. ved hjælp af 
virksomhedspraktik. 

Vi har lavet en særlig kobling mellem metode, 
sproglig og kulturel forståelse kombineret med 
kendskab til danske arbejdsmarkedsstrukturer 
og erfaring inden for psykisk sårbare borgere. 
Vi skaber resultater for den enkelte borger, og 
finder muligheder og løsninger, som kan hjælpe 
med at opnå den enkeltes drømme og mål. 

IPS Integration hjælper kandidaten ud på 
det danske jobmarked og ind i samfundet 



IPS Integration
 
Traume og psykisk sårbarhed kan gøre vejen til 
arbejdsmarkedet længere

Kandidatens fordele
En del af de ankomne flygtninge og indvandrere 
kommer fra lande præget af krig eller anden fare, 
og kan være præget af psykisk sårbarhed, som kan 
blive en hindring for at få fodfæste på det danske 
arbejdsmarked. Derfor kan det være en fordel med et 
IPS Integrationsforløb, hvor kandidaten får tildelt en 
fast IPS-konsulent – et fast holdepunkt i relation til 
at kandidaten hurtigst muligt blive helt eller delvist 
selvforsørgende. 

Forløbets indhold

Vi arbejder blandt andet med karriereprofil, 
jobsøgningsplan og jobstøtteplan. 
Der arbejdes efter principperne i jobudvikling, der 
er en særlig disciplin i IPS-metoden. Sideløbende 
mødes kandidaten og vores konsulent ugentligt og 
afstemmer den plan, der arbejdes efter.

Når vi arbejder med kandidater fra ikke vestlige lande, 
er det en god ide, at en IPS-konsulent taler flere sprog, 
og har kendskab til kandidatens kultur. Vi har erfaring 
med, at et team bestående af en tosproget IPS-
Konsulent og en dansktalende IPS-Konsulent giver 
den bedste støtte og resultat. 

Kommunale fordele
Andelen af aktivitetsparate indvandrere, og 
indvanderere i ressourceforløb med psykisk 
sårbarhed, PTSD o.lign. er stigende, og denne gruppe 
har brug for en særlig indsats som vi kan tilbyde.

IPS Integration er til  

 Kandidater med behov for særlig støtte 
         for at blive en integreret del af det 
         danske arbejdsmarked

 Kandidater som er psykisk sårbar eller 
         lider af angst, stress, PTSD  el.lign.
 

 Kandidater, som har behov for ekstra 
         støtte for at komme i uddannelse eller 
         job 

Kom i gang med IPS Integration

Er du medarbejder i et jobcenter og interesseret i at 
henvise en eller flere borgere til et forløb, så kontakt 
os gerne på enten telefon eller e-mail. 

IPSCenter Danmark

Tlf. 26 34 44 54
kontakt@ipscenterdanmark.dk

Læs mere vores IPS forløb og 
IPS Uddannelser på 
IPScenterDanmark.dk 

Scan koden 
og læs mere


