Forløb til bandemedlemmer og kriminalitetstruede unge
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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 højere enhed med erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnende 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.

Forløb rettet mod borgere med tilknytning til bande- eller
rockermiljøet samt kriminalitetstruede unge. Målet er at
hjælpe borgeren væk fra den kriminelle løbebane og mod
et bedre liv, baseret på uddannelse og/eller job. En opgave
der kræver 100% nærvær og total tillid.
Vores specialmentorer er særdeles erfarne med høj grad
af autoritet og autenticitet – forbilleder, der er anderledes
både i personlighed, fremtræden og livsførelse. Dette er
vigtigt, da tillid ikke skabes gennem spejling, men gennem autenticitet, ærlighed, menneskelig balance og overskud til at hjælpe.
Specialmentor forløbet baserer sig på mange års tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, Politiet, kommunernes
særlige indsatsgrupper (exit- og løsladelseskoordinatorer)
SSP, PSP, KSP, SSP+ samt boligselskaber.

Indhold i forløbet
Indhold kan bl.a. være:
• Støtte til opfyldelse af basale behov som bolig,
husholdning og økonomi
• Adfærdsregulering i forhold til kriminalitet
• Støtte til at opnå job eller uddannelse
• Praktik, løntilskud, uddannelsesvejledning, afklaring
• Fastholdelse i job eller uddannelse
• Konflikthåndtering uden brug af trusler og vold

Fordele for borgeren
• Tage ansvar for eget liv – blive kompetent til at
træffe gode beslutninger
• Omplacering af egne ressourcer – fra kriminelle
til samfundsanvendelige
• Lære konsekvensvurdering af egne handlinger

Udbytte for Jobcentret
• Flere selvforsørgende borgere
• Flere borgere i job eller uddannelse
• Forebyggelse af uro/ballade i offentlige forvaltning,
banker etc.

Specialmentoropgaven kræver 100% nærvær og total tillid.
Mentees skal vide, præcis hvor de har mentor og hvad mentor
står for, for at tage imod hjælp.

Individuelle forløb
Specialmentor er en del af Integro’s miomentor program. Et
bredt udbud af forskellige mentorordninger og individuelle forløb. Find dem alle, download løsblade og få mere information på
www.integro.dk
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