Impact Management Plan

Impact Management Plan (IMP) er et arbeidsdokument som beskriver hva virksomheten/organisasjonen skal måles
på, hvordan det skal måles og hvilke mål (på indikatornivå) man skal strekke seg etter. IMP er en analyse av Stiftelsen
Breakthroughs endringsprosess og danner grunnlaget for kontinuerlig utvikling av tjenester og virksomhet.

Samfunnsproblem:

Kriminalitet har mange negative ringvirkninger, som brutte og dårlige relasjoner med sine barn, familiere, kolleger og samfunnet forøvrig. Disse negative ringvirkningene slår ut negativt, både fysisk, psykisk
og økonomisk. Dette fører til større økonomiske utfordringer innen sykehus, psykiatri, politi, rettvesen og kriminalomsorg.

Aktivitet
• Intervjue
• Utvelgelse
• Sette mål/individ
Sammensetning av gruppe
• Antall i gruppen
• Tema i kruset
• Rekkefølge tema
•
•
•
•
•

Info fra Konfliktrådet
Bidrag fra psykolog
Bidrag fra tidligere innsatt
Bidrag fra offer
Bidrag fra løslatt og tidligere
kursdeltaker
• Bidrag fra Myrsnipa
• Bidrag fra erfaringskonsulenter
Gjennomføre halvårige f.kurs
Halvårige reunions
Ny aktivitet under utvikling:
Undervisning på reunion
Halvårige helgesamlinger for
de som har deltatt på kursene
(innsatte og løslatte), med
følgende innhold:
• Relasjonsbygging
• Undervisning
• Gruppeprosesser
• Evaluering

Visjon:

Resultat/Output
Antall innsatte i gruppa
Prosentandel i fengselet som
gjennomfører kurset
Gjennomføringsgrad
Type innsatte
Vær

Endring/Outcome
Forståelse
Sette seg inn i andres situasjon:
• Barna deres
• Familien
• Offer
• Samfunnet
Endret bevissthet

Fra benektelse mot

Antall grupper
Type fengsel
• Åpent eller lukket
• Kvinner eller menn
Ny aktivitet: Fortsette halvårige
reunioner
• Undervisning fra psykolog
om hvordan endre negative
mønstre.
• Undervisning fra økonomirådgiver om håndtering av
økonomi og gjeld
• Innføre halvårige helgesaml.
• Gruppeprosessen ut fra
undervisning på reunion
• Relasjonsbygging/evaluering

Forstå
else
+ valg

Mål/Effect
•
•
•
•
•

Tidligere løslatelse
Redusere tilbakefall
Reduserer kriminalitet
Rehabilitere forhold til barn
Reetablere/bedre forhold til
familie
• Lovlydige borgere
• Bidragsytere/ressurser i
samfunnet

ansvarliggjøring
TA ANSVAR
Endring/positive ringvirkninger
Fremtidshåp

Hindrer tilbakefall

TA ANSVAR
Gjenopprettende
prosesser

Forsoning

Hjelp til å jobbe med
skam og bitterhet mot
sunnere tanker

Gjenoprettende prosesser
Samfunn

Offer
Kollegaer

Endret identitet som lovlydig

Ovenfor seg selv
Barn/familie

Slektninger/
venner

Bidragsytere inn mot nye kurs
Bedre samhandling og økt tillit
ovenfor barn, familie, venner og
samfunn
Bidrar positivt ovenfor barna
Positiv farsrolle
Positiv bidragsyter ovenfor mange
Bedre relasjoner ved gjenforenring
Ressurser inn mot nye f.-kurs

Innsatte som deltar på forsoningskursene i fengsler får de verktøy og den støtte de trenger for å ta ansvar. Ansvar med tanke på å bidra positivt mot gjenopprettende og forsonende prosesser ovenfor sine
barn, familie, offer og samfunnet.
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