












Sosiale samllnger og 
oppfclging av innsatte i 

fengslene er viktig. 

taler for de som 0nsker det. Marita

stiftelsen er ogsa representert i en 

bibelgruppe pa Ila. 

Vi har et svrert godt samarbeid 

med fengselsprestene ved samtlige 

fengsler. Trond Akerholdt, leder for 

fengselsarbeidet, deltar i ansvars

grupper hvor den innsattes fremtid 

planlegges etter l0slatelse. Flere per

soner er hjulpet tilrette i nye sosiale 

milj0er etter endt saning. Maritastif

lelsens medarbeidere har ogsa vrert 

sammen med de innsatte i forbin

delse med permisjoner. 

Del fokuset vi de siste arene har 

halt mht oppf0lging av enkeltinnsatte 

ser vi er rett prioritering. Jobbingen 

med den enkelte er bade tid- og res

surskrevende, men det gir ogsa mye 

mer uttelling bade for den innsatte, 

vi som jobber i fengslene, og rent kri

minalpolitisk. Prestene uttrykker sin 

lakknemlighet for det tette samarbei

det med Maritastiftelsen. 

Brulctbutikker 

Maritastiftelsens bruktbutikk nederst 

i Markveien i Oslo sentrum har vrert 

i drift siden 1994. Butikken omsetter 

b0ker, m0bler og annet inventar. 

Maritabutikken fyller en viktig 

funksjon i arbeidstreningen, og 

hovedhensikten med butikken er 

muligheten for arbeidsplasser til 

tidligere rusmisbrukere og innsatte, 

og for vanskeligstilt ungdom (se Ma

rita Ung). I det daglige erfarer vi at 

arbeidstrening ogsa handler mye om 

a bygge menneskers livsmestring 

pa mange andre mater. Det sosiale 

og holdningsskapende arbeidet 

blir derfor helt essensielt. I 2011 har 

bruktbutikken halt 11 personer i ar

beidstrening. 

Vi starlet opp to nye arbeidstre

ningstilbud dette aret. H0sten 2011 

startel vi en ny bruktbutikk i Mj0nda

len, Marita brukthandel. Her har vi na 

plass lil 3-5 nye mennesker samtidig 

i ulike arbeidspraksistiltak. Prosjekt 

Ny karriere, som ble starlet av Marita 

Women rett f0r nyttar 2010, har fun

gert meget bra. Vi har hatt syv delta

kere fra dette prosjektet i arbeidstre

ning i Marilabutikken i ar. Her lilbyr vi 
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arbeidstrening spesielt tilrettelagt for 

utenlandske prostituerte og ofre for 

menneskehandel. "Ny karriere" og 

et oppf0lgingstilbud til jenter som er 

ute / vii ul av prostitusjonsvirksom

hel, har som ma.I a hjelpe de tilbake i 

jobb i hjemlandet. 

Arbeidstrening og Oppfolging 

Maritastiftelsen har siden h0slen 

1994 drevet arbeidstrening, hoved

saklig for personer Ira kriminelle og/ 

eller rusbelastede milj0er. De fleste 

har kommet lil oss enten pa slutten 

av eller etter endt saning eller reha

biliteringsopphold. De siste arene 

har vi ogsa tatt imot yngre arbeidere 

som har kortere karriere innen rus og 

kriminalitet. 

.Arbeidstreningstilbudet omfatter 

tre hovedomrader: Arbeidstrening -

Veiledning - Ulvidel oppf0lging. Vi 

tror og erfarer at det gir best resullat 

a jobbe med disse omradene paral

lelt. 

I l0pet av a.rel har vi fulgt opp 25 

personer i arbeidstrening/praksis i 

Oslo og fem personer i Mj0ndalen. 

Disse har hatt arbeidstrening innen 

f0lgende fire omrader: 

• Bruklbutikk i Markveien og

brukthandel i Mj0ndalen for 

brukte m0bler, inventar etc.

Der beslar arbeidet i butikk-


























