Fængselsrejseholdet
Siden sidst
At Fængselsrejseholdet lukker ned pr. 30. juni 2015 grundet manglende midler,
er efterhånden ikke en nyhed. Det er desværre en realitet, som vi siden sidst
har måttet informere vores samarbejdspartnere om. Vi kæmper dog fortsat for
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idet der følgelig ikke er økonomiske ressourcer til at fortsætte som hidtil. I
juli og august lukkes der derfor helt ned for rejseholdsbesøg, hvor der i denne periode ligeså vil blive lavet en prioritering af antallet af rejseholdsbesøg i
de respektive fængsler samt en vurdering af hvilke fængsler, der har særlige
behov for vores tilstedeværelse.

Undervisning i stalking
Onsdag d. 20. maj blev der afholdt personalemøde, hvor der var planlagt
undervisning i stalking ved Marie Louise, leder af Fængselsrejseholdet i
Aarhus. Omdrejningspunktet for undervisningen var, hvordan vi hos DSRF
tager imod og håndterer henvendelser om stalking, således at vi er ordentlig
klædt på i sådanne sager. Herunder kom Marie Louise blandt andet ind på,
hvad klienten skal være opmærksom på ved møder i Forvaltningen, hvordan
klienten skal forholde sig til indsamling af beviser, samt hvordan beviser skal
præsenteres for politi-og anklagemyndighed.

Ev a l u e r i n g
h a r Fæ n g s e l s r e j s e h o l d e t h j u l p e t ?
Her ved vejs ende er det oplagt at evaluere Fængselsrejseholdets effekt.
Der hersker ingen tvivl om, at Fængselsrejseholdets indsats har været succes.
Lige siden projektets start i 2007 og efter de tilførte midler i 2011 er klienthenvendelserne steget støt, og allerede her i starten af anden kvartal af 2015
er vi oppe på 340 henvendelser med stadig uindtastede klientskemaer som
venter, kontra 691 i år 2014. Dette viser, at der er brug for en instans som
Fængselsrejseholdet. Fængselsrejseholdet har hjulpet de indsatte med mange
forskellige problemer inden for blandt andet overbliksdannelse angående
gæld, lejeretslige problemstillinger og ansøgninger om gældsanering. Det er
dog især en stigning af sager omhandlende samvær og ønsket herom henvendelserne primært centrerer sig om.
I evalueringssammenhænge er det i forhold til samarbejdet med fængslerne
den generelle feedback, at alle – indsatte som ansatte – har været glade for
Fængselsrejseholdets indsats og fokus på de indsattes rettigheder samt hjælp
til selvhjælp.
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