INDUCAS UNGE
– screening af jobparate og uddannelsesparate unge
Inducas Unge retter sig mod unge under 30 år. Inducas er et individuelt, helhedsorienteret online screeningsværktøj
udarbejdet og centreret omkring empowerment.
Inducas Unge er det eneste evidensbaserede screeningsværktøj i Danmark, der bidrager til et helhedsorienteret
overblik ved at kombinere viden om eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet
helbred og motivation i samme screeningsværktøj.
Inducas Unge kan således ved hjælp af tværfagligt overblik og empowerment gøre sagsbehandlingen mindre
kompleks for den enkelte sagsbehandler til glæde for borgerne.
Inducas Unge er udviklet med udgangspunkt i ICF – International klassifikation af funktionsevne,
funktionsnedsættelse og helbredstilstand.
Spørgsmålene i Inducas afdækker områder i uddannelses-, arbejds- og hverdagslivet, der beskriver den unges
udsigt til uddannelse eller arbejdstilknytning ved at belyse den unges funktionsniveau, trivsel og selvvurderede
helbred.
Inducas er et værktøj, der som supplement til sagsbehandlernes eksisterende viden sikrer en hurtig afdækning af
den unges aktuelle udfordringer i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Fordele ved Inducas:
Bidrager til hurtig afdækning af den unges udfordringer, styrker og kompetencer.
Bidrager med forslag til indsatser der vil bringe den unge tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet.
Sikrer at den unges egne vurderinger i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet, helbred og trivsel indgår i denfremadrettede sagsbehandling.
Sikrer systematisk indsamling af data.
Gør det muligt at målrette og eﬀektivisere indsatsen for den enkelte unge.
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Hvad kan Inducas Unge?
1. Personlige kompe Inducas Unge er et godt redskab til at vurdere graden af uddannelses- og jobparathed.
2. Personlige kompetencer – Inducas Unge sikrer viden den unges personlige kompetencer, og kommer med forslag
til, hvorledes disse kan forbedres i forhold til uddannelse eller arbejdsmarkedet.
3. Sociale kompetencer – Inducas Unge sikrer viden om den unges sociale kompetencer, og kommer med forslag til,
hvorledes disse kan forbedres i forhold til uddannelse eller arbejdsmarkedet.
4. Helbred – Inducas Unge sikrer viden om den unges helbred og kommer med forslag til, hvorledes evt. helbredsmæssige udfordringer i forhold til uddannelse eller arbejdsmarkedet kan reduceres.
5. Uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv – Inducas Unge sikrer viden om den unges eget syn på det fremadrettede uddannelses og arbejdsmarkedsperspektiv.
Herudover sikres sagsbehandleren viden om.:
Tidligere erhvervs- og uddannelseserfaring
Livsstil
Netværk
Økonomi
Praktiske informationer
Screeningsværktøjet fungerer online, det vil sige, at der ikke skal investeres i større IT-programmer, nyt computerudstyr eller lignende. Når borgeren har udfyldt spørgeskemaet, registreres svarene elektronisk, og sagsbehandleren
får adgang til resultaterne.
Opstart af produkt
Ľ Ħ§
ĽĩĩŤŦ¤ĩ
Ledelsesinformation
Come-Back sikrer løbende ledelsesinformation i form af kvartalsrapporter og -møder der dokumenterer udviklingen
i gruppen af unge der modtager uddannelseshjælp på alle relevante parametre som alder, køn, erhvervserfaring,
personlige og sociale kompetencer, helbred m.v. Ledelsesinformationen er handlingsorienteret og sikrer ledelsen
mulighed for at tilpasse tilbudsviften til den til enhver tid værende gruppe af unge der modtager uddannelseshjælp,
idet det via kvartalsrapporten er muligt at uddrage gruppen af unge der modtager uddannelseshjælp med ensartede
udfordringer til deltagelse i konkrete aktiviteter.
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