KeepGoing tilbyder støtte til ”den gode løsladelse”.
Ordningen er henvendt borgere, der har brug for støtte
og vejledning til at leve et liv uden kriminalitet.
Kort sagt - praktisk håndholdt støtte og hjælp til indsatte og løsladte.

KeepGoing arbejder for:








Skabelse af en tillidsfuld og bæredygtig relation til
borgeren.
Bidragelse til en samfundsmæssig integration af
borgeren ved at være positive rollemodeller.
At ingen ”løslades til gaden” og uden handlingsplan - understøtte borgerens tilbagevenden til
samfundet.
Søgning af relevant information og opnå viden i
forhold til behovet hos den enkelte borger.
Sikring af dialog og flow i samarbejdet med kommuner og andre offentlige myndigheder.
Dokumentation af arbejdet samt deling af erfaringer og viden med samarbejdspartnere.

Vi tilbyder kommunerne og kriminalforsorgen:













En tidlig indsats som kan startes op allerede under
afsoning - deltagelse i løsladelsesmøder, tværfaglige møder eller individuelle samtaler med borgeren.
Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med
borger og kriminalforsorgen - udrede og beskrive
borgerens forhold generelt, samt afdække de planer og mål borgeren ønsker at opnå.
Vejlede og varetage borgerens interesse ved kombinationsdomme - finde konkrete muligheder for
afvikling af samfundstjeneste.
Understøtte det koordinerende arbejde med handleplanen som redskab - følge op på aftaler for forløbet, planlægning af indsatser og løbende evaluere og tilpasse indsatserne.
En ordning der tilpasses borgerens behov - mulighed for at løfte opgaver der ligger udenfor ”normal” arbejdstid.
Dokumentation i form af statusskrivelser der
fremsendes hver måned.
Enkel og hurtig visitationsprocedure.

Vi hjælper
blandt andet borgerne med:









At tage fat på det nye liv såsom boligsøgning,
uddannelse, job, forsørgelse, øget selvværd, tro på
egen formåen, motivation for ansvar og deltagelse
i egen fremtid.
Kommunikation med offentlige- og kommunale
myndigheder, banker, gældsrådgivere mm.
Praktisk hjælp til at følge eventuelle behandlingstilbud, opfølgnings samtaler i KIF mm.
At indfri de planer og mål som er beskrevet i
handleplanen.
Afdække behov og undersøge muligheder for
sociale aktiviteter.
Støttende/motiverende samtaler og coaching efter
behov.
Psykoterapi med kort ventetid såfremt dette anbefales og bevilges.

Visitation:
Ring til Mitzi Hammersholt på tlf.: 53 15 61 30 eller
send en mail på mitzi@keepgoing.dk for visitationsmøde.
Vi garanterer visitation/opstart af borger inden for 5
arbejdsdage.
Se os på hjemmesiden: www.keepgoing.dk.
Vi glæder os til at samarbejde med jer.

