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Leverandør

Klub Nextjob
Klubtilbud efter Servicelovens § 104

Nextjob
Hartmannsvej 23
2900 Hellerup
Tlf.: 51 41 93 53/45 28 05 26
Hjemmeside: nextjob.dk
E-mail: stu@gentofte.dk
Nextjob er en del af Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte
Kommune.

Målgruppe

Antal pladser
Fysiske rammer

Målgruppen for Klub Nextjob dækker bredt unge mellem 16 og 25 år med generelle indlæringsvanskeligheder og kognitive udviklingsforstyrrelser, der har
brug for støtte til at indgå i sociale relationer. Målgruppen skal kunne udføre
basale ting selv, så som påklædning, bruge offentlig transport, almindelig personlig hygiejne etc.

Klub Nextjob har aktuelt kapacitet til 16 elever.
Klub Nextjob ligger i en 400 m2 stor villa i tre etager med gode rammer for at
skabe sociale aktiviteter.
Udenfor har vi stor have med borde, bænke og græsplæne. Det giver mulighed
for at rykke klubaktiviteterne udenfor og lave fx bål og fysiske udeaktiviteter.
Der er derudover gåafstand til skov, strand og café.

Værdigrundlag

Klub Nextjobs værdigrundlag er, at alle har ret til et så selvstændigt og aktivt
fritidsliv som muligt.
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Faglig målsætning

Klub Nextjob
Klubtilbud efter Servicelovens § 104

Klub Nextjobs formål er:


At udvikle de unges sociale og personlige kompetencer, så de får så
aktivt og velfungerende et socialt liv og netværk som muligt



At give de unge mulighed for at afprøve og udvikle sig selv personligt
og socialt



At støtte og styrke de unges sociale forståelse og selvværd.

Klub Nextjobs målsætning er:

Pædagogiske tilgange og metoder



At give de unge positive oplevelser med socialt samspil



At styrke de unges livskvalitet og sociale netværk



At give de unge strategier som de kan bruge til selvstændigt at
styrke egne sociale kompetencer.

Klub Nextjobs teoretiske og metodiske grundlag


Klub Nextjob benytter Appreciative Inquiry (AI), som er en tilgang,
hvor fokus ligger på styrker og resultater. I den anerkendende tilgang er overbevisningen, at de forventninger, vi møder de unge
med, er med til at skabe deres selvbillede og selvtillid. Det vil sige, at
man kan opnå en selvforstærkende virkning ved at udvise så stor tillid og tiltro til den enkelte unge, at de selv tror på deres eget værd,
hvilke øger chancen for personlig succes.



Klub Nextjob arbejder ud fra et Empowerment-grundlag. Det betyder, at arbejdet sigter mod at gøre de unge i stand til at tage kontrol
og styring over eget liv.



Klub Nextjob har en pædagogisk og didaktisk tilgang, der er inspireret af narrative teorier fra fx Michael White.



Derudover anvender Klub Nextjob andre metoder end ovennævnte,
når det virker hensigtsmæssigt.
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Ydelse
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Klub Nextjob er åben ni timer ugentligt. Timerne er fordelt på tre eftermiddage
om ugen fra kl. 14-17.
Klubbens aktiviteter foregår i Nextjobs lokaler:
Hartmannsvej 23, 2900 Hellerup.
Personalenormeringen er 1:7.
Ydelsen består af et eftermiddagstilbud, hvor de unge oplever at indgå i et ungdomsmiljø. De unges støttes i at deltage i fællesaktiviteter og i at udvikle sociale relationer og fællesskaber.
Klubbens aktiviteter består fx af:


Brætspil



Cafebesøg



Bagning



Madlavning



Se film



Strøgtur



Picnic eller strandtur



Besøg kulturtilbud som f.eks. byens hus



Sportsaktiviteter.
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Graduering af støttebehov
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I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet, i forhold til borgere med fysisk
og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer, ud fra 4 kategorier:


Let støtte

-

Borgeren klarer for det meste selvstændigt sit eget hverdagsliv. Der er
enkelte områder som klares med vejledning og/eller træning og undervisning.


-

Moderat støtte
Borgeren klarer sit eget hverdagsliv i perioder, men har behov for nogen støtte i forhold til flere områder.



Omfattende støtte

-

Borgeren kan ikke overskue områder i sit hverdagsliv og har behov for
omfattende støtte til at udføre enkelte delprocesser. Eller Borgeren
kan overskue områderne i hverdagslivet, men ikke udføre dem.


-

Fuld støtte
Borgeren kan klare eller overskue få eller ingen områder i sit hverdagsliv og har behov for fuld støtte.

Fuld støtte er ikke ensbetydende med kontinuerlig 1:1 støtte.
Støttebehovet for Klub Nextjobs målgruppe vil som udgangspunkt være omfattet af let til moderat støtte.
Der er på den baggrund kun én takst på Klub Nextjob. Ved elever med særlige
støttebehov kan en særskilt takst beregnes. Se yderligere om graduering af
støtten på www.gentofte.dk.
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Ydelsens indhold
og omfang
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Klub Nextjob tilbyder strukturerede pædagogiske aktiviteter, hvor fokus ligger
på at styrke de unges sociale relationer og samspil.
De færreste af klubbens unge har fritidsinteresser, og mange har svært ved at
fastholde sociale relationer. Klubmedarbejdere sørger for at skabe et godt og
trygt miljø, hvor de unges sociale kompetencer udfordres og udvikles gennem
aktiviteter som bl.a. spil, film, lytte til musik og kagebagning. Klubben tager
også på ekskursioner til museer, biografer og caféer, hvor de unge – ud over de
kulturelle oplevelser – øver sig i at færdes selvstændigt i samfundet.

Dokumentation og
kvalitetssikring

Tilsyn

Takst

Egenbetaling

Klub Nextjob fører fremmødeprotokol.

Aktivitetstilbuddet er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet og Arbejdstilsynet. Se
tilsynsrapporter på www.gentofte.dk
Taksten er 3.500 kr. pr. elev per måned, 12 måneder om året (2019-takst). Der
henvises til tilbudsportalen.dk.
Der er egenbetaling ved transporten til og fra klubben.
Udgifter ved deltagelse i klubbens aktiviteter dækkes af Klub Nextjob.
Der henvises til ”Serviceniveau for brugerbetaling” på www.gentofte.dk

Revision af ydelsesbeskrivelsen

Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for brugerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune som kan ses på www.gentofte.dk

Ydelsesbeskrivelsen er opdateret og godkendt af afdelingschef Anita Bahnsen
og områdeleder Helen Hilario Jønsson d. 21. september 2020. Ydelsesbeskrivelsen revurderes hvert fjerde år eller efter behov.
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