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Færdig med fængsel Gitte Svanholm Hent PDF Forlaget skriver: Løsladelsen truer lige forude, men hvis han
skal være helt ærlig, så kan han godt vente lidt - et par måneder måske - med at blive løsladt. Han siger det
ikke højt til nogen, for det er jo helt gak-gak ikke at glæde sig til den dag, han har talt ned til i årevis. Der er

hele tiden så mange forventninger ude i den virkelige verden, og han kan jo slet ikke leve op til dem.
Hvordan kan det være, at mindst en tredjedel af dem, der løslades fra fængsel - og halvdelen af dem, der har
afsonet i et lukket fængsel - vender tilbage, inden der er gået to år, og at 80 procent af de yngste afsonere

begår ny kriminalitet? Svaret er måske simpelt: De indsatte har brug for støtte og motivation til at leve et liv
uden kriminalitet. De har brug for grundlæggende redskaber til at mestre livets udfordringer - og for at tage
ejerskab til deres eget liv.Færdig med fængsel giver et bud på, hvordan personalet med coaching kan hjælpe
de indsatte til selv at skabe forandringer i deres liv. Bogen er skrevet til ansatte i Kriminalforsorgen og til
studerende på fængselsbetjentuddannelsen, men kan også bruges af alle andre socialarbejdere, der har fokus

på relationer, kommunikation og en anerkendende og coachende tilgang til socialt udsatte mennesker.

Bogen er en grundig introduktion til coaching som metode og giver mange helt konkrete redskaber til,
hvordan man kan føre bevidstgørende samtaler med socialt udsatte, så de bliver eksperter i deres liv frem for i

de begrænsninger, der står i kø rundt om dem.  

 

Forlaget skriver: Løsladelsen truer lige forude, men hvis han skal
være helt ærlig, så kan han godt vente lidt - et par måneder måske -
med at blive løsladt. Han siger det ikke højt til nogen, for det er jo

helt gak-gak ikke at glæde sig til den dag, han har talt ned til i årevis.
Der er hele tiden så mange forventninger ude i den virkelige verden,
og han kan jo slet ikke leve op til dem. Hvordan kan det være, at

mindst en tredjedel af dem, der løslades fra fængsel - og halvdelen af
dem, der har afsonet i et lukket fængsel - vender tilbage, inden der er

gået to år, og at 80 procent af de yngste afsonere begår ny
kriminalitet? Svaret er måske simpelt: De indsatte har brug for støtte
og motivation til at leve et liv uden kriminalitet. De har brug for

grundlæggende redskaber til at mestre livets udfordringer - og for at
tage ejerskab til deres eget liv.Færdig med fængsel giver et bud på,
hvordan personalet med coaching kan hjælpe de indsatte til selv at

skabe forandringer i deres liv. Bogen er skrevet til ansatte i
Kriminalforsorgen og til studerende på fængselsbetjentuddannelsen,
men kan også bruges af alle andre socialarbejdere, der har fokus på
relationer, kommunikation og en anerkendende og coachende tilgang

til socialt udsatte mennesker.

Bogen er en grundig introduktion til coaching som metode og giver
mange helt konkrete redskaber til, hvordan man kan føre

bevidstgørende samtaler med socialt udsatte, så de bliver eksperter i
deres liv frem for i de begrænsninger, der står i kø rundt om dem.  
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