
 אויף יִידיש
 

 SiSָאט דָאס איז 
איז געגרינדעט Statens institutionsstyrelse, SiS , דער אינסטיטוציע־ַאמט פון דעם שטַאט

  בַאשעֿפטיקט זיך מיט אינדיווידועל ָאנגעּפַאסטע  SiS.  1994געווָארן אין 
 .קָאמּפולסיווע בַאהַאנדלונג ֿפַאר יוגנטלעכע און ֿפַאר דערווַאקסענע בַאעוולער

  
LVU אויסֿפָארשונג און בַאהַאנדלונג אין בַאזונדערע יוגנטהיימען  

 בַאהַאנדלונג מחוץ דרויסן  קינדער און יוגנטלעכע ָאּפגעהיט ֿפַאר20 000יעדעס יָאר ווערן בארך  
־היימען SiS ֿפון זיי ווערן ַאוועקגעזעצט אין איינער ֿפון די בַאזונדערע 1300בארך . ֿפון דער היים

 יָאר און הָאבן 12-21זענען אין דעם ַאלטער SiS  די יוגנטלעכע ווָאס קומען צו . ֿפַאר יוגנטלעכע
קרימינַאליטעט און ּפסיכָא־סָאציַאלע , נגבדרך־ּכלל ַא שווערע הינטערגרונט מיט בַאעוולו

 .ּפרָאבלעמען
 

ָאבער ֿפַאר ַאנדערע איז דער ָאּפהַאלט ַא סך ,  עטלעכע יָארSiSגעוויסע יוגנטלעכע בליַיבן ביַי 
 .דָאס איז דער בַאדַארף ווָאס בַאשטימט ווי לַאנג די ָאּפהַאלטציַיט זָאל ווערן. קירצער

 
געזעץ מיט בַאזונדערע  (LUV על־ּפי SiS מיידל ווָאס ווערן איַינגעשריבן ביַי ֿפַאר ַא יִינגל ָאדער ַא

הייבן זיך דער ָאּפהַאלט ָאֿפט ָאן מיט ַאן ) בַאשטימונגען וועגן בַאהַאנדלונג ֿפון יוגנטלעכע
ען די אויסֿפָארשונג ווערט זיַין דער גרונט ֿפַאר דעם אינדיווידעל. אויסֿפָארשונג ֿפון צוויי חדשים

 .בַאהַאדלונגסּפלַאן
 

 זָאל נעמען אין בַאטרַאכט די בַאדַארֿפן פון SiSדי בַאהַאנדלונג אין די בַאזונדערע יוגנטהיימען ֿפון 
די . די יוגנטלעכע ַאליין און זי מוז זיַין בַאזירט אויף ֿפָארשונג און אויסגעּפרּוווטער דערֿפַארונג

, ָאבער ַא סך דַארֿפן הילף וועגן ַאגרעסיוויטעט, בלעמעןיוגנטלעכע מעגן הָאבן ֿפַארשידענע ּפרָא
 בַאנוצט מען עטלעכע גוט דָאקומענטירטע SiSאין. בַאעוולונג און קרימינַאליטעט,שלעכטן אויֿפֿפיר

צוועלֿפשריט־ּפרָאגרַאמען און ּפרָאגרַאמען קעגן , סֿביֿבה־טערַאּפיע, קָאגניטיווע ּפרָאגרַאמען
 .קרימינַאליטעט

 
ַאלע הָאבן די .  קומען יוגנטלעכע ווָאס הָאבן גרויסע ֿפעלן אין זייער שולגַאנגSiS   צו

, אומָאּפהענגיק ֿפון עלטער, גערעכטיקייט צו דערהַאלטן די דערציונג ווָאס זיי בַאדַארֿפן
ַא הויכע קָאנצענטרַאציע ֿפון לערערס און דערציונג אין . ּפרָאבלעמען און ֿפריערען שולגַאנג

 .SiSליינע גרוּפעס איז כַארַאקטעריסטיש ֿפַאר דער שולטעטיקייט ביַי ק
 

LSU -געשלָאסענע יוגנטלעכע בַאהַאנדלונג ַאנשטָאט ּתֿפיסה  
 יָאר ווערן 15-17יונגע־ליַיט וועלכע בַאגיין ערנצטע ֿפַארברעכס ווען זיי זענען אין דעם ַאלטער 

דָאס איז ַא שטרָאף אויף . הַאנדלונג ַאנשטָאט ּתֿפיסהֿפַארמישּפעט צו געשלָאסענער יוגנטלעכע בַא
ַא געוויסע ציַיט ווָאס ווערט ָאּפגעזעסן אין סּפעציעלע ָאּפטיילונגען אין די בַאזונדערע יוגנטלעכע 

 און -און דער שטרָאף , די ציַיט אין דער היים זָאל בַאנוצט ווערן ֿפַאר בַאהַאנדלונגSiS. היימען ֿפון 
דער .  קַאן ווַאריִירן צווישן ֿפערצן טעג און ֿפיר יָאר-ַיטיק די בַאהַאנדלונגסציַיט גליַיכצי

 .ָאּפהַאלטציַיט איז בַאשטימט ֿפון דעם ֿפַארברעכן און ניט ֿפון דעם בַאהַאנדלונגס־בַאדַארף
 

ָאנטייל אין די יונגע־ליַיט ווָאס ווערן ֿפַארמשיּפעט צו געשלָאסענער יוגנלעכע בַאהַאנדלונג נעמען 
ביַי דער ֿפורעמונג ֿפון דער בַאהַאנדלונג . דער געוויינטלעכער ּפרָאגרַאם־טעטיקייט ֿפון דער היים



די ֿפַארברעכנס ווָאס די . און דער אויסבילדוג נעמט מען בַאזונדערע ַאכטונג אויף דער זיכערקייט
טלויֿפן שּפילט ַא רָאלע ווי די יוגנטלעכע הָאבן בַאגַאנגען און ווי זיי זענען בַארייט צו ַאנ

 .בַאהַאנדלנג וועט אויסזען
 

 זָאל דערליַיכטערן דעם שריט צוריק אין דער געזעלשַאֿפט נָאך SiSדער ציל מיט דער ציַיט ביַי 
די בַאהַאנדלונג דערנָאך איז וויכטיק און זיכערט די רעזולטַאטן ווָאס . דעם ָאּפגעדינטן שטרָאף

 .ין דער ציַיט אויף דער אינסטיטוציעהָאבן ָאנגעהויבן א
 

LMV -צו מוטיווירן און בַאהַאנדלען דערווַאקסענע בַאעוולער  
נעמט מען יעדעס יָאר ַאריַין בארך טויזנט דערווַאקסענע בַאעוולער SiS  היימען ֿפון LVM-אין די 

ן בַאעוולער אין געזעץ וועגן בַאהַאנדלונג ֿפו (LVMווָאס זענען געשטעלט דורך צווַאנג לויט 
. בַאהַאנדלונג זענען שווער ָאּפהענגיק ֿפון נַארקָאטיקLMV-די קליענטן אין דער ). געוויסע ֿפַאלן

ָאדער ַא , נַארקָאטיק ָאדער רֿפואות, עס קען זיַין די ֿפרַאגע ֿפון בַאעוולונג ֿפון ַאלקָאהָאל
וויל  די ָאּפהענגיקייט ָאּפברעכן און   SiSדי בַאהַאנדלונג אין די אינסטיטוציעס ֿפון . ֿפַארמישעכץ

 .מוטיווירן צו ַא וויַיטערע בַאהַאנדלונג אין ֿפריַיוויליקע ֿפָארמען
 

הייבט זיך בדרך־ּכלל ָאן מיט וועקנעמען דעם סם און אויסֿפָארשונג וועגן די SiS דער ָאּפהַאלט ביַי 
י אויסֿפָארשונג בַאשטימט דעם ד. ּפרָאבלעמען און דָאס בַאדערֿפעניש ֿפון דעם קליענן

 . אינדיווידועלן בַאהַאנדלונגס־ּפלַאן
 

בַאהַאנדלונג דויערט העכסטנס זעקס חדשים און זול בַאלד ווי גיכער ַאריבערגיין אין ַא -LVMדי 
וויכטיק צו עטַאבלירן גוטע קָאנטַאקטן מיט SiS עס איז ֿפַאר . בַאהַאנדלונג אין מער עֿפענע ֿפָארמען

. נעץ און מיט די קרוֿבים ֿפון דעם קליענט און מיט דער קומענדיקער סָאציַאלער דינסטדער 
דערנָאך איז ַא ֿפונקציָאנירנדיקע בַאהַאנדלונג ַא בַאדינגונג ֿפַאר וויַיטערע אונָאּפהענגיקייט ֿפון 

 .נַארקָאטיק
 

די . עּפרּוווטע דערֿפַארונגהיימען איז בַאזירט אויף קענטעניש און גLVM-די בַאהַאנדלונג אין די 
. בַאהַאנדלונגס־מעטָאדן גייען ַארויס ֿפון דעם בַאדַארף ֿפון דעם אינדיווידועלן קליענט

צוועלףשריט־בַאהַאנדלונג און טערַאּפיע , רעצידיוו־ּפרעווענציָאן, )MI(מוטיווירנדיקע שמועסן 
 . מעטָאדן ווָאס ווערן בַאנוצטווָאס בַאֿפעסטיקט דעם אייגענען איך זענען ַא טייל ֿפון די

 
  מַאכט די צוקונֿפט בעסער-ֿפָארשונג 

 די אינסטַאנץ ֿפינַאנצירט SiS.ֿפָארשונג און ַאנטוויקלונג הָאבן ּכסדר געהַאט ַא וויכטיקע רָאלע אין 
ג  און דערצִיערישע ּפרָאיעקטן צו ֿפַארבעסערן די בַאהַאנדלונ-ַאנטוויקלונגס, -עטלעכע ֿפָארשונגס

די ּפרָאיעקטן זענען אויך וויכטיק צו ּפרּווון . און ֿפַארגרעסערן די קָאמּפעטענץ ֿפון דעם ּפערסָאנַאל
ניַיע מעטָאדן אין דער אויסֿפָארשונגס־ און בַאהַאנדלונגסַארבעט אין בַאזונדערע יוגנלעכע היימען 

כט וועלן די אינסטיטוציעס העלֿפן דער נָאכגיי און די ָאּפשַאצן ווָאס ווערן געמַא. היימען-LVMאון 
    .צו געֿפינען די ּכוחדיקסטע בַאהַאנדלונגס־מעטָאדן

 


