U18 Krimi Light
Specialmentorforløb for kriminalitetstruede
under 18 år, 26 uger

En ung på vej ud i noget snavs tages ved hånden – og følges nænsomt og sikkert tilbage på det spor, der tjener den unge og samfundet bedst. På den lange bane.
Et unikt mentorforløb skræddersyet til udsatte unge under 18 år - med sigte på afklaring til uddannelse og optagelse på denne.
Der er mange fristelser for den unge, der er en del af “Flokken fra Blokken” – de såkaldt vilde unge.
De, der ikke ligefrem konsekvensberegner deres handlinger. De, der hurtigt kan overtales til noget,
der er ulovligt, eller på kanten af loven. Som oftest søde og rare unge, når man har dem på tomandshånd. Men skifter identitet i samme øjeblik, de er sammen med flokken, der har knap så gode
fremtidsudsigter.

Specialmentorforløb for kriminalitetstruede under 18 år, 26 uger
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Unge, der er kommet i “forkert selskab” og er på vej ud i
kriminalitet

• Et fundament – en rollemodel – der viser andre veje til at
opnå dét, der for den unge er success

• Unge, der allerede har været involveret i kriminalitet

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

• Unge, der har en svag jeg-identitet, men ser sig selv som en
del af en stærk flok med egne regler og normer

Knap så oplagte deltagere

• Et nyt værdigrundlag
• Hjælp til at komme ind på en uddannelse, eventuelt med
praktik som afklaring – inklusiv tæt opfølgning
• Støtte og sparring til den unge og arbejdsgiveren

• Unge, der er fyldt 18

• Hjælp til konflikthåndtering – i og udenfor familien

• Unge, der skønnes at være rustet til at modstå presset fra
flokken – og har et stærkt fundament (stærke voksne)

• Succes - i livet

Hvad er inklusiv
• Mentorsamtaler – 5 timer pr. uge

Moduler
• Kun individuelle samtaler

Særligt ved dette forløb
• Fast tilknyttet mentor
• Der sigtes mod afklaring og uddannelse med praktik som
afklarings- og socialiseringsværktøj
• Roligt tempo - én ting ad gangen, step by step
• Der stilles alderssvarende mindre opgaver – successivt større

KrimEx

Specialmentorforløb der
giver styrke til at stå imod

KrimEx er Integros unikke mentorkoncept til borgere, som er på vej ud ad en kriminel løbebane eller
er kriminalitetstruede. Vi giver den styrke, den støtte og de skub, der skal til for at vende retningen.
Uden løftede pegefingre giver vi en ”brugsanvisning” 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
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