
HAR DU LYST 
P Å  J O B B ?
S A M M E N 
GJØR VI DET 
M U L I G !



Grunnprinsippene i IPS:

• Målet er at du som er ung skal få 
 en ordinær, lønnet jobb.

• Den som deltar må selv ønske det.

• Jobbstøtte er en del av behandlingen

• Vi hjelper deg med jobbsøk ut fra 
 interessene dine og hva du kan.

• Individuelt tilpasset rådgivning 
 om økonomiske støtte.

• Jobbsøking starter raskt, og senest 
 etter en måned.

• Systematisk jobbutvikling ut fra
 dine preferanser.

• Oppfølgingen er tilpasset deg og 
 er ikke tidsbegrenset.



IPS Ung er et tiltak for deg mellom 16 og 30 år.

Tiltaket er for unge mennesker med psykiske 

utfordringer  og/eller rusavhengighet.

IPS Ung handler om at alle som ønsker seg en 

ordinær jobb eller utdanning skal få tilbud om 

dette. 

«Seriøst, jobben er det eneste som går bra 

i livet mitt. Vet ikke helt hva jeg holdt på 

med før det egentlig. Var vel bare syk.»

- Tidligere jobbsøker, 26 år.

Helse Arbeid



I IPS Ung Hallingdal får du 

hjelp av NAV og psykisk 

helsetjeneste der du bor. 

IPS Ung har jobbspesialister       

som kjenner arbeidsmarkedet 

i Hallingdal godt, og som 

jobber aktivt for å finne den 

rette jobben for nettopp deg!



Arbeid fører til…
• Økt mestring

• En mer meningsfull hverdag

• Økt livskvalitet

• Økonomisk frihet og selvstendighet

• Inkludering og felleskap 

Man trenger ikke være 
frisk for å arbeide! 

Mange opplever å bli friskere 
av å jobbe.

IPS Ung gir deg den støtten du trenger!
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Kontakt oss

Metodeveileder:
Britt-Reidun Intelhus

Tel. 404 24 767

Jobbspesialister:
Katja Brøndbo
Tel. 955 51 864

Katinka Syrstad
Tel. 955 51 867

Solveig Borgersen Bakkerud
Tel. 454 22 390
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IPS Ung Hallingdal


