TILBUD TIL UNGE

Right 4 ME
- til dig, der er ung og vil i gang med en uddannelse
Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

Et tilbud, hvor du er i fokus
med dit potentiale
Right 4 ME er tænkt som en øjenåbner
til dig i forhold til uddannelse eller job.
Er du ung uddannelseshjælpsmodtager, og synes
du ikke, du er klar til at tage en uddannelse? Har du
svært ved at finde ud af, hvordan en uddannelse kan
bringe dig nærmere den fremtid, du ønsker? Mangler du et netværk af andre unge og faglige personer,
der kan hjælpe dig i gang med en uddannelse og
videre i praktik? Så er Right 4 ME noget for dig.
Sammen finder vi ud af:
• hvad du ønsker
• hvad der skal til
• og i hvilken rækkefølge – med en realistisk tidshorisont for dig.

Alle aktiviteter, du deltager i, er med udgangspunkt
i dine ønsker, og hvad du er klar og parat til. Ud
over den tilbudte undervisning får du individuelle
coachende samtaler med din coach.
Et tilbud til dig kan også være hjælp til praktiske
ting f.eks. NemID, e-Boks, overblik over økonomi,
personlige problemer osv.
Du får en dagligdag på en erhvervsskole sammen
med andre unge. Du har et fast skema med undervisning, hvor der tages højde for dine behov, styrker
og udfordringer. Det hjælper dig til at løfte dit faglige niveau, så du bliver klar til at komme ind på en
uddannelse. Det hjælper dig også til at finde ud af,
hvilken uddannelse, der er den rigtige for dig.

Hvad siger
de unge?
’’Jeg føler at kunne sige alting til
jer, og I hjælper uanset hvad.’’
’’Det var ikke svært at fortælle
jer om mit misbrug - hash, som
jeg gerne ville ud af. I tog mig alvorligt og hjalp mig med at komme ud af det. I var ikke fordømmende over for mig.’’
”Det bedste er sammenholdet”
”Jeg hadede det til at starte
med, nu elsker jeg det”

Du kan forholdsvist nemt få klaret 2-tallet i dansk
og matematik med FVU, mens du er i Right 4 ME, i
forlængelse af den daglige undervisning.
Alle, der arbejder med Right 4 ME har tavshedspligt
– dvs. at det, du fortæller os, ikke kommer videre,
medmindre du selv ønsker det. Alle, som deltager,
gør det frivilligt og efter eget valg.
Hvad får jeg ud af Right 4 ME?
Du får en plan for, hvilken uddannelse, du vil starte
på, og hvad du skal i fremtiden.
Du får skabt dig et større netværk af andre unge,
arbejdspladser og skoler.
Du føler dig bedre rustet til at klare en uddannelse.
På den måde hjælper Right 4 ME dig på vej mod en

fremtid, hvor du får en uddannelse og/eller et job,
hvor du kan tjene dine egne penge.
Sådan kommer du i gang
Kontakt din sagsbehandler, hvis Right 4 ME er
noget for dig. eller kontakt os:
Birgitte Leidecker
brle@zbc.dk / 2519 2848
Michael Blicher-Petersen
mbpe@zbc.dk / 4171 0924
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