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KRIS-programmet er en stærk medspiller til
resocialisering af kriminelle
I 15 år har The Clean House succesfuldt arbejdet med resocialisering
af kriminelle og stofmisbrugere gennem et kognitivt
adfærdsprogram, men uden fortsat driftsstøtte står den selvejende
institution nu over for at lukke ved udgangen af 2017.
Opsigelsen af The Clean House kommer som led i et bortfald af særtilskud
til Københavns Kommune fra Satspuljen, på 58,4 millioner kroner til byens
udsatteområde. The Clean House er blevet nødfinansieret i 2017, men der
er usikkerhed omkring midlerne for 2018, da samarbejdet og driftsstøtten
formelt er opsagt af Københavns Kommune.
Nyheden om at institutionen får frataget sin driftsstøtte med udgangen af
2017 kom som et lyn fra en klar himmel; ”Vi står tilbage med en kæmpe
undren over at vi må lukke, når vi fra forskellige samarbejdspartnere som
Socialtilsynet, Kriminalforsorgen og Københavns Kommune er blevet rost
over vores særlige udslusningstilbud til indsatte i de danske fængsler og
tidligere stofmisbrugere”, siger institutionsleder Charlotte Andersen.
”Med KRIS-programmet skaber vi et nærværende og respektfuldt miljø,
hvor der er plads til forskelligheder, og hvor vi samarbejder om den enkelte
brugers udfordringer til at komme tilbage til samfundet,” udtaler Charlotte
Andersen og fortæller videre, ”Vi ønsker mere end noget andet at
fortsætte dette vigtige resocialiseringsarbejde med den kognitive tilgang,
derfor ønsker vi også at skabe opmærksomhed omkring vores sag og finde
økonomisk stabilitet til at fortsætte dette.”
Sammen med KRIS-programmet består tilbuddet også af det daglige
værested Clean House. Stedets drives i samarbejde med frivillige, tidligere
og nuværende brugere, og der fokuseres blandt andet på fællesskabende
aktiviteter som kan være med til at understøtte brugernes positive
forandring og inklusion i samfundet.
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Fakta on The Clean House:
• The Clean House er en selvejende institution i Københavns Nordvest
kvarter hvor vi arbejder med udslusning og resocialisering af
indsatte fra de danske fængsler.
•

Værestedet Clean House har siden 1997 tilbudt tidligere
stofmisbrugere og kriminelle et være- og aktivitetssted, hvor der er
fokus på et stoffrit fællesskab.

•

The Clean House har eksisteret siden 2002, og har specialiseret sig i
at få den enkelte kriminelle til at bryde med dennes kriminelle
livsstil gennem undervisning i et kriminalitetsprogram efter svensk
model ”Kriminalitet som livsstil”.

•

The Clean house mener at resocialisering er en gradvis og
helhedsorienteret proces, hvor der både skal tages højde for den
enkeltes sociale, personlige og faglige færdigheder.

•

The Clean House har plads til at udsluse 12 brugere ad gangen, og
et resocialiseringsforløb strækker sig over tre til fire måneder.

