TILBUD TIL UNGE

Ungebasen

- 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
Ungebasen er tænkt som en øjenåbner til dig i
forhold til uddannelse eller job. Du er med og
deltager i det omfang, der passer for dig.
Vi kigger sammen på dine ønsker og muligheder, og
du får en chance for at uddanne dig, når og hvis du
ønsker det. 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.
Du får mulighed for individuelle coachende samtaler,
med din coach i ungebasen – telefonisk og/eller ved
at du kommer forbi.
Tilbud til dig kan også være hjælp til praktiske ting
f.eks. NemID, e-Boks eller adresseændring, personlige problemer, eller hvordan man forholdsvist nemt
kan få klaret 2-tallet i dansk og matematik med FVU,
mens du er i Ungebasen.

Hvad siger de unge
selv om at have været i
Ungebasen?
’’I troede altid på
mig, når jeg selv
tvivlede – og nu er
jeg færdig med min
uddannelse!’’
’’Det gav mig ro i
hovedet at være i
Ungebasen, og jeg
var totalt lettet efter
første samtale med
jer. Jeg vidste, at
her ville jeg få det
godt. I lyttede og
interesserede jer for
mig, og jeg turde
herefter være helt

Vi samarbejder med de andre
skoler, så du er i gode hænder,
hvis du ønsker at gå uddannelsesvejen, har lyst til at ”snuse” til en
uddannelse, eller du har lyst til at
finde et job.
Nyttig viden
Alle der arbejder med Ungebasen
har tavshedspligt – dvs. at det du
fortæller os, ikke kommer videre,
medmindre du selv ønsker det.

Vi vil alle gerne hjælpe dig videre
og finde dit potentiale – frem for
at være fejlfindere.
Alle, som deltager, gør det frivilligt og efter eget valg.
Hvad får jeg ud af Ungebasen?
Du føler dig bedre rustet til at
klare livet. På den måde hjælper
Ungebasen dig på vej mod en
fremtid, hvor du får en uddannelse og/eller et job, hvor du kan

åben om det, der var
inde i mit hoved.’’
’’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.’’
’’Jeg føler at kunne
sige alting til jer,
og I hjælper uanset
hvad.’’

tjene dine egne penge.
Sådan kommer du i gang
Kontakt din sagsbehandler, hvis
Ungebasen 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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Bredahlsgade 1B
4200 Slagelse
Tlf. 5578 8888

