SØGER DU NYE UDFORDRINGER ??
Har du relevant uddannelse
og/eller erhvervserfaring inden
for fx undervisning, pædagogik,
omsorg, IT, turisme, madlavning,
istandsættelse og/eller lignende.
Du kan evt. være sygemeldt,
arbejdsløs, førtidspensionist eller
bare have et ønske om at deltage
i frivilligt socialt arbejde.
Du ønsker at arbejde online og/
eller IRL (In Real Life).

Vil du være med til at udvikle et
borgerstyret beskæftigelsestilbud
VKURS driver et kursuscenter, bed & breakfast, Digisnak.dk
og vi laver frivilligt socialt, oplysende og politisk arbejde i
samarbejde med danske handicapforeninger.
Alle aktiviteter drives under forhold, der minder om selvstændig virksomhed og understøtter personlige udvikling,
herunder evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Der er stort fokus på IT og velfærdsteknologi, herunder VR
(Virtuel Reality), som vi lærer ved at bruge det i praksis Learning by doing.
Det er muligt at komme i lønnet arbejdstræning eller
uddannelse hos VKURS – fx. under et ressourceforløb.

LIGESTILLET-STØTTE
Ligestillet-støtte er støtte mellem mennesker,
der deler samme erfaringer i livet – i denne
sammenhæng erfaringer med helbredsproblemer, som bruger af offentlige indsatser
og med at komme sig.
Støtte fra ligestillede rummer en erfaring og
tilgang, der ikke kan opleves på andre måder.
At komme videre i livet, kræver mere end faglig
velbegrundet behandling og støtte i hverdagen.
Det kræver håb – og, at man ikke føler sig
udenfor, anderledes og ensom.

Læs mere på www.VKURS.dk eller kontakt os:

Involvering af ligestillede er recovery for
borgere og for organisationer – og for dig, der
er ramt af fysiske eller psykiske problemer for
første gang.

VKURS
Langgade 26
7600 Struer

VKURS ønsker, at alle får mulighed for at møde
ligestillet støtte, når:

Mail: mail@vkurs.dk
Mobil: 5051 7224

✓ Man er i krise
✓ Er i kontakt med jobcentret
✓ Ved læring og mestring
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