Elevator

Bo-, sosial- og arbeidstrening i siste del av soningstiden

Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi
de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt
til rette, resten har vært opp til meg.
Elevator – en del av:

Rolf Harald, 48         
                                               

Livet etterpå

Direkte oversatt fra latin betyr Elevator «heis».
Historien skriver seg helt tilbake til 1905. Målet
er det samme. Gi nye muligheter. Ta ett steg videre,
en etasje opp med heisen.
Det er lettere sagt enn gjort. Vi vet alle at det er hardt arbeid
å forandre livsmønster, få tak i arbeid som oppleves meningsfylt.
Skape hverdager med nytt innhold.
Elevator er ikke et tilfeldig overnattingssted,
men en forberedelse på livet etter soning.

Etter å ha vært narkoman i 24 år kom Rolf Harald i kontakt med Frelsesarmeen mens han sonet en dom.
Det gjorde at han fikk sone siste del av dommen på Frelsesarmeens §12-institusjon, Elevator.

Jeg ble sett, og det ble
satt krav til meg som det gjøres
til alle andre mennesker.

Hva er Elevator?

Elevator er Frelsesarmeens «heis» tilbake til samfunnet. Den har vært i funksjon siden 1905.
I 1920 fikk vi Justisdepartementets godkjennelse til å besøke innsatte på cellene. Siden 1980-tallet
har innsatte også kunnet sone deler av idømt straff hos oss etter fengselslovens § 12.
Vi tilbyr en kjede av tjenester, hvor arbeids-, bo- og sosial trening er det sentrale.
Hver beboer tildeles en primærkontakt på Elevator som blant annet tilbyr hjelp til bolig
ved løslatelse og bistand med økonomi. Itillegg får hver beboer en egen jobbkonsulent
som følger opp underveis og hjelper den enkelte inn på det ordinære arbeidsmarkedet.
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Etter flere år i fengsel er det mange som sliter med å finne sin plass i samfunnet.
Vårt hovedmål er derfor å utruste våre beboere til livet etter endt soning.
Flere som kommer til oss har liten eller ingen trening i å bo sammen med andre – og det
kan by på utfordringer. Beboerne er forpliktet til å ta del i fellesskapet ved å holde orden,
rydde og gjøre en innsats på «sin» vaskeuke.
Beboerne deler kjøkken, bad, dusj og vaskerom. Hver beboer disponerer
i tillegg egen hybel innredet med seng, skrivebord, stol, vask og kjøleskap.

Alle fortjener en ny sjanse. Også vi domfelte.
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Vi har treningsrom, hobbyrom, felles stuer, biljard, internett og kabel-tv. Det arrangeres jevnlig
utflukter; til kino, et sted å spise, utstillinger, konserter, fotballkamper eller det som måtte være av
interesse. Våre beboere kan også foreslå aktiviteter selv.
Foruten aktiviteter i regi av Elevator, har beboerne tolv timer permisjon per uke og helgepermisjon
annenhver helg. Permisjonsordningen gir gode muligheter til å ha kontakt med familie og venner
under soningstiden. Dette kan igjen bidra til å gjøre tilbakeføringen til samfunnet enklere.

Du vet, det er et veldig spesielt liv i fengsel.
Dagene går i rutiner. Elevator tilbyr aktiviteter
som kino, fotballkamper, konserter og fisketurer!
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Flere av våre beboere har aldri vært i ordinært arbeid. Vi setter derfor mye inn på å gjøre dem attraktive
i arbeidsmarkedet. Elevator benytter kvalifiseringsplasser i Norges største attføringsbedrift, Fretex.
Fretex er et heleid datterselskap av Frelsesarmeen, og samarbeider nært med NAV arbeid.
Nye beboere starter ofte på tekstilavdelingen, for så å bli overført til for eksempel transport,
butikk, administrasjon, kantine eller lager. Hver beboer har egen jobbkonsulent, disponerer
datarom og har ukentlig tilgang på bedriftslege.
Målet er at den enkelte blir kvalifisert til arbeidsmarkedet. Når oppholdet hos oss er over, kan den enkelte
beboer søke om å få fortsette arbeidskvalifiseringen i til sammen to år. Vi disponerer et antall plasser for
beboere med eksternt arbeid eller studieplass.

Etter 24 år med selvtilliten på topp som følge av amfetamin,
er du ikke så høy i hatten når du plutselig skal fungere uten rus.
Men da jeg gikk ut som beste elev fra regnskapskurs som Elevator
sendte meg på, skjønte jeg at jeg faktisk har talent for faget.
Nå jeg fast jobb i en regnskapsavdeling.

Ansatte og eier

Våre ansatte er kvinner og menn med ulik sosial og faglig bakgrunn. Noen er akademikere,
og noen er mennesker som har tilegnet seg unik kompetanse og erfaring gjennom mange år som
ansatte ved Elevator. Den varierte sammensetningen gjør at våre beboere får en enestående mulighet
til å kommunisere med, og venne seg til ulike mennesketyper fra det «vanlige» samfunnet.
Elevator er en del av Fretex som eies av Frelsesarmeen, et mangfoldig kirkesamfunn som har
arbeidet i Norge siden 1888. I over 110 land verden over tilbys «suppe, såpe og frelse» – et uttrykk
for at mennesket har mangfoldige behov.

Samfunnsverdi

Vår erfaring er at flertallet av våre beboere går fra å være en utgiftspost for samfunnet til å bli
bidragsytere; både i egen familie og samfunnet for øvrig. Hver beboer blir lønnet med skattbar
inntekt som igjen bidrar til forbedring av både privat og statlig økonomi. Samfunnet får flere
produktive og rehabiliterte mennesker tilbake enn om de skulle kommet rett fra lukket institusjon.
Dette er fordi
• beboerne lærer å ta ansvar for seg selv og ta hensyn til andre
• permisjonsordninger gjør det mulig å pleie forholdet til familie, venner og eventuell ektefelle
• det er mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring, kompetanse og få verdifulle referanser
til senere jobbsøking
• våre soningsplasser er med på å frigjøre plasser i fengsler
• ingen blir løslatt fra Elevator uten at vi vet de har en bolig å gå til
• Elevator ligger som egen post på statsbudsjettet
De siste årene har omtrent 40 prosent av de løslatte kommet inn i det åpne arbeidsmarkedet
og i overkant av 50 prosent har fortsatt arbeidskvalifisering i Fretex.

Elevator tilbyr arbeids- bo- og sosialtrening til domfelte som befinner seg i siste del av sitt soningsforløp.

Da jeg kom til Elevator ble jeg
tatt imot som en arbeidskar. De så
meg som et ubeskrevet blad, på hva
jeg i dag kunne prestere, uten fokus
på fortida.

Veiledning for søkere
og deres kontaktbetjenter

Inntakskriterier for § - 12 soning ved Elevator:
1. Den innsatte må ha et genuint ønske om å endre retning på sitt eget liv.
Overgang til Elevator må være en naturlig del av et allerede påbegynt soningsforløp.
Et opphold ved Elevator skal være av minimum fem måneders varighet og maksimum tolv måneder.
2. Den innsatte må være arbeidsfør, da samtlige av våre beboere skal ut i arbeid i Fretex Øst- Norge,
eller eventuelt benytte seg av en av våre frigangsplasser. Våre beboere gis anledning til å søke om
forlengelse av arbeidskontrakt med Fretex Øst-Norge i inntil to år fra inntaksdato til Elevator.
3. Enhver form for rusmisbruk er uforenlig med et opphold på Elevator. Søkere med rusproblemer
må dokumentere minimum fire måneders rusfrihet før inntak. Beboere med rushistorikk gis
anledning til å delta i eksterne terapi og/eller samtalegrupper. Inntak av rusmidler under botiden
på Elevator medfører tilbakeføring til fengsel.

Søknad skal inneholde følgende opplysninger og dokumenter:
• Fullt navn og personnummer
• Søkers begrunnelse for hvorfor en overføring til Elevator
er fornuftig i forhold til egen situasjon
• Uttalelse fra kontaktbetjent
• Bekreftelse fra fengselsråd eller lignende om
at søker er egnet til å sone resten av sin dom i institusjon
• Fangejournal
• Hendelsesjournal
• Utdrag fra domspapirer
• Legeerklæring som bekrefter at søker er i god stand til å arbeide, samt eventuell medisinbruk
• Bekreftelse på at bøter er betalt, eventuelt legg ved en nedbetalingsordning på disse
• Eventuelt andre opplysninger som søker eller fengsel mener er av relevans for søknaden
Når alle dokumenter foreligger sendes søknaden til Elevator, Ole Deviks vei 20, 0666 Oslo.
Aktuelle kandidater blir innkalt til personlig intervju med Elevators ledelse, samt representant
fra attføringsavdelingen i Fretex Øst-Norge. Søker blir vurdert på bakgrunn av søknad og intervju.
Inntaksdato for godkjente søkere blir meddelt søker via brev til fengsel kort tid etter
gjennomføring av personlig intervju.
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Vi gir folk grunn
til å tro på framtiden

Kontakt oss gjerne!
Telefon: 23 06 92 35
Fax: 22 65 57 74
E-post: elevator@fretex.no
Kontaktbetjentene i fengslene
kan formidle kontakt med Elevator.

