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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 virksomheder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

KrimEx er navnet på Integros unikke specialmentorkoncept til borgere, 
som er på vej ud af en kriminel løbebane eller er kriminalitetstruede. 

Styrke, støtte og store ører
Vi giver den styrke, den støtte og de skub, der skal til for at vende ret-
ningen for mennesker på vej ud af et spor, der ikke tjener samfundet - og 
ikke tjener dem selv. Borgere med allerede etablerede kriminelle 
kontakter, f.eks. banderelationer samt unge over eller under 18 år 
på vej ud i noget ”snavs”.

For alle Integros KrimEx forløb gælder, at vi lytter. Til det, der optager 
borgeren – det, der bekymrer, virker uoverkommeligt og svært. Her-
efter involverer vi borgeren i at løse problemerne, ét ad gangen. For 
dermed at styrke selvværdet og følelsen af at kunne selv. 

Sammen støber vi et nyt fundament og viser andre veje til at opnå 
succes. Giver ”brugsanvisning” på, hvordan man opnår et normalt 
liv, en praktik eller et job – og ro på sin livssituation. Hjælp til at 
komme ind på en virksomhed, startende med praktik og hen ad ve-
jen fast job. Støtte og sparring. Hjælp til konflikthåndtering – i og 
udenfor familien. 

Ingen løftede pegefingre eller gode råd
KrimEx konceptet bygger på den pædagogiske tilgang “Den lytten-
de Kultur”, som Integros mentorer og medarbejdere er certificeret i. 
Med dette skabes en dyb tillidsrelation, hvor den unges bekymringer, 
tanker, ønsker og drømme bliver taget seriøst og lyttet til. Frit og 
ukommenteret. Modellen er netop gearet til at rumme den vrede, 
som den unge ofte håndterer med et panser af modstand og hård-
hed mod autoriteter. Verbalt som nonverbalt.

Den røde tråd i modellen er: Ingen kommentarer og SLET ingen gode 
råd! Modellen vender pædagogikken, den unge oftest har mødt på 
hovedet - for netop at vise den unge at her er alt tilladt. Her må man 
mene, tro og “vide” alt det man vil. Uden at blive dømt.

Back on track – step by step
I modellen vil mentoren gradvist – sammen med den unge - finde 
de ressourcer frem, som den unge hidtil har brugt på at være en del 
af et mere kontant miljø. Med spørgsmål guides den unge herefter 
til at afveje fordele, konsekvenser og fremtidsscenarier.  Bliver kon-
fronteret med perspektiverne ved at blive i nuværende situation – og 
alternativt ved at vælge en anden livsbane.

KrimEx er dermed ikke bare et exit program. Men også starten på en 
ny succes. I form af lovlige indtægter, hestekræfter, lejlighed, job, re-
spekt, værdighed og ny ”street credit”. Eller måske kæreste, børn og 
rolig nattesøvn - eller hvad der nu er succeskriteriet for den enkelte. 
Sammen oparbejder vi meningsfuldhed, bygger fundamentet for de 
planer, der vil blive lagt. Og ført ud i livet – step by step.
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