
O18 Krimi Light
Specialmentorforløb for kriminalitetstruede 
over 18 år, 26 uger

Et mentorforløb skræddersyet til udsatte voksne over 18 år - med sigte på afklaring og etablering af 
praktik – og fast job som en del af socialiseringen.

Når omgangskredsen har ”gode idéer” med kriminelle undertoner, så er der ikke langt til at blive 
kriminel. Eller til at tage næste skridt mod at gøre såkaldte “tjenester” for personer med banderelati-
oner. En glidebane, hvor det kan være svært at sige nej. Hvor motivationen ved at få en højere plads 
i flokkens hierarki er stor. Det er præcis her, det kan betale sig at gribe ind – og skabe et fundament 
af tillid, hvor borgeren i trygge rammer kan sætte sin egen dagsorden – mod et liv med job, bolig og 
ordnede forhold. 

Når første skridt er taget på vej ud i kriminalitet – eller ind i kriminel 
omgangskreds, så kan der forebygges. Og skabes et nyt fundament 
af værdier. 



Oplagte deltagere
• Borgere over 18 år, der er i - eller på vej ud i - kriminalitet

• Borgere, der er lette at lokke til “tjenester” for personer, de  
 ser op til / gerne vil være en del af

Knap så oplagte deltagere
• Unge under 18 år

• Borgere, der allerede er en del af en bande

Hvad er inklusiv
• Mentorsamtaler – 5 timer pr. uge 

Moduler
• Ingen - kun individuelle samtaler

Særligt ved dette forløb
• Fast tilknyttet mentor

• Der sigtes mod afklaring og etablering af praktik – og fast  
 job som en del af socialiseringen

• Roligt tempo - én ting ad gangen, step by step

• Successivt motiveres til større ansvar og involvering  
 – startende med de små succes’er 
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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed med 
erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner og virksom-
heder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

Specialmentorforløb der 
giver styrke til at stå imod

KrimEx er Integros unikke mentorkoncept til borge-
re, som er på vej ud ad en kriminel løbebane eller 
er kriminalitetstruede. Vi giver den styrke, den støt-
te og de skub, der skal til for at vende retningen. 
Uden løftede pegefingre giver vi en ”brugsanvis-
ning” på, hvordan man opnår et normalt liv, et 
job – og får ro på sin livssituation. Startende med 
praktik og hen ad vejen fast job. 

Få vores konceptbrochure om KrimEx, hvis du vil 
vide mere om specialmentorforløb, der giver styrke 
til at stå imod. Kontakt os eller hent brochuren på 
www.integro.dk

Kursisten får
• Rygraden til at sige fra – og motivation til at vælge til

• Et fundament – en forældrerolle – der viser andre veje til at  
 opnå dét, der for den enkelte er succes

• Et normalt liv, en praktik eller et job – og ro på sin  
 livssituation

• Et nyt værdigrundlag

• Hjælp til at komme ind på en arbejdsplads, startende med  
 praktik – inklusiv tæt opfølgning

• Støtte og sparring i praktikken – i virksomheden

• Hjælp til konflikthåndtering – i og udenfor familien

• Succes - i livet

KrimEx 


