
MENTORFORLØB I SERVISIO HAR 
HJULPET JIMMY VIDERE
Efter et liv med stofmisbrug og kriminialitet har Jimmy besluttet at han 
hellere vil have et ”rigtigt” arbejde og beholde sin lejlighed. 
Mentorforløbet i Servisio har hjulpet Jimmy videre.

Af: Belinda Laursen, maj 2018

Det er små skridt på vejen mod et job. 
Selvom Jimmy stadigvæk er svæk-
ket og ikke har så mange kræfter, 
drømmer han om at få et job – gerne i 
nærmeste fremtid! Kontanthjælpen og 
de 50 kroner om dagen han tjener, på 
at sælge Hus Forbi, rækker ikke langt.

Det gode samarbejde
De fysiske hjælpemidler, som letter 
hverdagen for Jimmy, er en stor 
hjælp. Men da Jimmy er ordblind, 
kommer han ligeledes af og til forbi 
Servisio, for at Charlotte kan hjælpe 
med eksempelvis at læse post, skrive 
ansøgninger og sikre at regninger 
betales. Det er tydeligt at Jimmy og 
Charlotte har et godt samarbejde. Det 
kommer til udtryk ved den kærlige, 
men samtidige humoristiske tone 
mellem dem. ”Hvis ikke jeg kommer 
i job, betyder det mere arbejde til 
Charlotte” siger Jimmy med et glimt i 
øjet og et smil på læben.

Jimmys erkendelse
Jimmy har en fortid med stoffer og 
kriminalitet, men har indset at det 
ikke er vejen frem i livet: ”Hvis jeg 
vender tilbage til det liv og kommer 
i fængsel, mister jeg min lejlighed” 
siger han. Jimmy har efter denne 
erkendelse haft flere forskellige jobs, 
såsom flyttemand, kranfører og 
andre fysisk hårde jobtyper. Efter fire 
diskusprolapser blev han svækket og 
ude af stand til at arbejde på samme 
niveau som tidligere. Livet blev en 
udfordring for Jimmy. Han kom på 
kontakthjælp og økonomien blev 
dårligere.

Jimmy er kommet videre
I samarbejde med hans mentor 
fra Servisio, Charlotte er Jimmy 
nu kommet videre, som han selv 
udtrykker det. Charlotte har blandt 
andet hjulpet ham med at få briller, 
ordnet tandsættet og anskaffet ham 
en rollator. 

Jimmy (til venstre) sammen med hans mentor, Charlotte (til højre)

”Hvis jeg vender tilbage til det liv 
og kommer i fængsel, mister jeg 
min lejlighed”


