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AVD. FOR ARBEID OG AKTIVITET (AKTIVITETSSENTERET)
Drives av: Tromsø kommune i regi av Rus og Psykiatri enheten.
Målgruppe: Det er et åpent tilbud til mennesker over 18 år som har
eller har hatt psykiske lidelser.
Hva: Avdelingen er et lavterskeltilbud innenfor Rus- og
psykiatritjenesten i Tromsø kommune. Avdelingen skal støtte den
enkelte til selv å arbeide aktivt og målrettet for bedring av eget liv.
Dette skjer gjennom tilrettelegging av arbeidsoppgaver og aktiviteter
som fremmer selvstendighet og mestring. Aktivitetssenteret har et
bredt spekter av tilbud – både i grupper og på individuelt plan.
Samtaler, råd, veiledning og sosialt fellesskap vektlegges som en
viktig del av tilbudet. Brukerne gis støtte og oppfølging i kontakt
med andre instanser, f.eks. NAV.
Avdelingen skal også motivere den enkelte med tanke på opplæring
til deltagelse i ulike former for arbeid. En egen nettverksarbeider
stilling arbeider spesielt rettet mot NAV arbeid. Det gis bistand på flere nivå, alt etter behov og ønsker.

Kontaktinformasjon :

Skippergata 1C, 9008 Tromsø, Telefon: 777 91 090/91
Avdelingsleder: Hilde Jenssen, hilde.k.jenssen@tromso.kommune.no
Nettverksarbeider: Mervi Salo 777 91 096/916 90 742, mervi.anneli.salo@tromso.kommune.no

Ulike aktiviteter du kan delta på:
Gågruppa
Deltakerne går sammen en time en formiddag per uke, sammen med et personal / student.
Turene går både i terreng og i mer sentrumsnære områder. Formålet er å fremme fysisk aktivitet i
friluft og sosialt fellesskap.
Ridegruppa
Dette tilbudet gis ukentlig. Deltakerne utgjør til sammen åtte personer der to stk rir per uke. Det er
to hester disponibelt på Holmeslett gård. Deltakerne gjør stallarbeid, steller hester, saler opp og
rir. Tilbudet passer til alle ferdighetsnivå. Formålet er basert på mestring, kommunikasjon,
kroppsbevissthet, relasjoner og trygghet. Metodisk er det valgt både 1:1 tilnærming og aktivitet i
grupper.
Musikkgruppa
Her gis det tilbud om undervisning, øvelser og allsang en gang per uke. Per dd er det to grupper
som øver, samt arrangerer tilbudet om allsang med andre besøkende i avdelinga. Disse utgjør
mellom 6-8 personer. Det gis undervisning både individuelt og i grupper. Dette er et tilbud for de
som ønsker å uttrykke seg gjennom musikk, sang og nærliggende kreative aktiviteter.
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Turgruppa
Det arrangeres turer annenhver uke gjennom hele året, i
sommertiden ukentlig. Turene tilpasses ulike fysiske nivå for å
kunne gi et tilbud til flest mulig deltakere. Mellom fem og 25
deltakere er med på hver tur. Turene går både lokalt og ut i
distriktet, alt etter sesong og deltakernes interesser.

Fotogruppa
Det arrangeres foto turer og tilpasses alle nivå der progresjon
er et mål. Det fokuseres på praktisk fotografering. Gruppa
jobber også med redigeringsmuligheter, bruk av
redigeringsprogram og fototekniske løsninger med digital- og
speilreflekskamera.

Kreativ gruppe
Denne gruppa tilbyr kursing og aktiviteter på ulike kreative områder. Maling, tegning, glassbrenning,
handarbeid samt ulike sesongbaserte aktiviteter. Det legges til rette for både lukkede grupper der
deltakerne er påmeldt på forhånd og åpne grupper / enkeltindivider som bruker lokalene etter eget behov.

Unge-voksne gruppa
Denne gruppa er spesielt tilpasset brukere mellom 18 og 35 år. Det er møter ukentlig og utgjør totalt cirka ti
personer. Målet er å bygge nettverk og nyttig gjøring av dette utenfor avdelingens virksomhet. Et felles
måltid er utgangspunktet med fokus på kost og ernæring. Aktiviteter spenner seg fra klatring, bowling,
kinobesøk og kafebesøk.

Verkstedgruppa
Det gis opplæring i grunnleggende ferdigheter i f.t stell og vedlikehold av sykkel og ski. Verkstedet bidrar
også til at deltakerne kan få hjelp til reparasjon av egne sykler og / eller skaffe seg sykkel til en rimelig
penge. Andre eiendeler til deltakerne kan også repareres. Denne gruppa har også som mål å arrangere
turer gjennom hele året, for å fremme fysisk og psykisk helse.

TROMSPRODUKT
Målgruppe: Deltakere tilmeldt NAV med behov for avklaring, arbeidspraksis, arbeidstrening, tilrettelegging
og formidling av varig arbeid. Det er et krav om rusfrihet i alle tiltakene.
Hva: Tromsprodukt er en attføringsbedrift og tilbyder av arbeidsmarkedstiltak som har som hovedmål å få
mennesker tilbake i jobb. Har per januar 2012 tolv tiltak som leveres til NAV og Tromsø kommune.
Tromsprodukt har ulike opplæringsarenaer og forretningsområder i Tromsø. Dette dekker et bredt spekter
av faglig opplæringstilbud, som alle deltakerne kan benytte seg av i sin avklaring, opplæring, arbeidstrening
og formidlingsprosess.
Eksempler på opplæringsarenaer: Kjøkkenspesialisten, datateknisk, Tromsø Miljøpark, Galleri Karl Johan,
Globus kafè, MIX kiosk, Kantine/Catering og Miljø og gjenbruk i Tromsdalen. Cirka 60 % av deltakere
tilknyttet Tromsprodukt, er utplassert i andre bedrifter, med oppfølging av en veileder.

Kontaktinformasjon:
Dersom du ønsker å delta på noen av Tromsprodukts tiltak ta kontakt med ditt NAV kontor / din veileder for
innsøking.
Nav Kontaktsenter Troms: Tlf; 55 55 33 33. Epost; nav.kontaktsenter@nav.no
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TAFU (Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning)
Drives av: Samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Kriminalomsorgen, Nav Tromsø
og Tromsprodukt som er tiltaksarrangør.
Målgruppe: Er rettet mot straffedømte menn
og kvinner fra 18 år og oppover som kan og
vil være yrkesaktive, har behov for å øke sin
sosiale handlingskompetanse og trenger
oppfølging til å oppnå dette. Personer må ha
egnet bosted og ingen uoppgjorte dommer.

Hva: Prosjektet baserer seg på
konsekvenspedagogikk. Det avholdes et tre
ukers kurs i forkant av praksis / opplæring.
Kurset består av arbeidsmarkedsveiledning,
teambuilding med overnattingstur og
samfunnsorientering / sosiale aktiviteter.
Etter kursslutt er det praksis / arbeid med
oppfølging fra personell på TAFU.

NY GIV (Avklaringskurs)
Målgruppe: Personer med nedsatt arbeidsevne og med bistandsbehov for avklaring av arbeidsevne, yrkesmuligheter
og etablering av handlingsplan.
Hva: Veiledning av karrierevalg, kartlegging av ressurser, yrkesmål og hensiktsmessige jobbmål. Elementet utprøving
er også vanlig i tiltaket. Tiltaksramme på inntil 12 uker, der de fire første ukene er kartlegging gjennom veiledning og
gruppebaserte aktiviteter.

Kvalifisering i Arbeidsmarkeds bedrift (AMB)
Målgruppe: Personer med nedsatt arbeidsevne, med behov for praktisk opplæring og kvalifisering.
Hva: Det gis tilbud om opplæring på ett eller flere av Tromsprodukts virksomhetsområder eller i annen bedrift. Man
mottar lønn i tiltaksperioden. Etter endt opplæring, jobber man med formidling til ordinært arbeid. Ytre tiltaksramme på
to år.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Målgruppe: Personer med nedsatt arbeidsevne, med behov for arbeidstrening og kvalifisering. Egner seg godt for
personer som skal øke sin arbeidskapasitet, som har vært ute av arbeidslivet en stund, eller som aldri har vært i
arbeid.
Hva: Det tilbys praksis for å opparbeide seg arbeidslivsforståelse, arbeidstrening og trening på sosiale relasjoner på
arbeidsplassen. Tiltaksramme på tolv måneder, med mulighet for utvidelse til ytterligere tolv måneder.

Arbeid med bistand
Målgruppe: Personer med nedsatt arbeidsevne, med behov for bistand og tilrettelegging i arbeidssituasjoner.
Hva: Veiledning av karrierevalg, kartlegging av ressurser, kontinuerlig jobbklubb, jobbsøking og bistand til å finne
jobben der tilrettelegging skal skje. Alle utplasseres i andre bedrifter enn Tromsprodukt. Varighet inntil tre år, men man
søkes inn for ett år om gangen.
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Tilrettelagt arbeids i AMB
Målgruppe: Personer med nedsatt arbeidsevne, med varige arbeidskontrakter. Personer som ikke kan konkurrere på
det ordinære arbeidsmarkedet, men som har en arbeidsevne som kan benyttes i tilrettelagte arbeidssituasjoner.
Hva: Det tilbys arbeid på en eller flere av Tromsprodukts interne virksomhetsområder.

I gang
Målgruppe: Tilbud til ungdom mellom 1622 år, som er tilmeldt NAV.
Hva: Avklaring av yrkesmuligheter,
skolegang og en mulighet til å møte andre
ungdommer. Gis hjelp til å skaffe arbeidseller praksisplass, samt oppfølging i inntil
fire måneder. Det brukes e-læringsverktøy
og data i undervisningen, samt
gruppeaktiviteter.
Viktige temaer er arbeidslivets virkemåte,
kosthold og ernæring, fysisk aktivitet,
jobbklubb, og lignende. Individuell
veiledning for å skreddersy den enkeltes
plan.

Barnehageassistent
Målgruppe: Brukere av NAV som er over 19 år og interessert i arbeid i barnehage.
Hva: Et seks ukers kurs med en teoretisk og praktisk del. Et samarbeid med Tromsprodukt og studentbarnehagene
som garanterer alle praksisplasser etter teoridelen. Fagplanen er utarbeidet med utgangspunkt i barne- og
ungdomsarbeider faget.

Avklaring (raskere tilbake)
Målgruppe: Personer med moderate bistandsbehov, som ønsker avklaring av sine arbeidsmuligheter. For personer
med sykemelding og ordinære arbeidssøkere.
Hva: Veiledning av karrierevalg, kartlegging av ressurser, yrkesmål og hensiktsmessige jobbmål. Tiltaksramme er
4+4+4 uker

Oppfølging
Målgruppe: Personer med behov for
oppfølging for å ivareta arbeidsforholdet
over tid. Tiltaket er for personer med
sykemelding og ordinære
arbeidssøkere.
Hva: Veiledning av karrierevalg,
kartlegging av ressurser, yrkesmål og
hensiktsmessige jobbmål. Fokus på å
ivareta/beholde arbeidsforholdet man
evt har med seg inn i tiltaket.
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AKTIV REHABILITERING / MUSKETERENE
Målgruppe: Musketerene er et 3-årig prosjekt (1.1.2011 – 31.12.2013) der NAV, ASVO, Tromsø kommune og UNN
samarbeider for å skape et arbeidstilbud for inntil 12 personer. Målgruppa er personer som på grunn av psykiske
lidelser, rusproblemer eller andre begrensende årsaker ikke kommer inn i det vanlige arbeidslivet. Målet er et mer
aktivt liv, et bedre sosialt nettverk, og for noen et vanlig arbeid etter hvert.
Hva: Musketerne driver med mange forskjellige jobber, og tar ut «lønna» i opplevelser..
Frukt og Grønt: Den mest omfattende aktiviteten er utdeling av matvarer med kort
holdbarhet. Varene går i første rekke til vanskeligstilte, gjennom
samarbeidspartnere som Bymisjonen, Frelsesarmeen Kafe 103, Kafe X, Huset og
andre som hjelper mennesker i nød.
Skogen, en ressurs: Mange av deltakerne har gått
motorsagkurs og driver med felling av trær om våren,
sommeren og høsten. Planen er kunne jobbe med
vedproduksjon om vinteren, men foreløpig savnes
produksjonsutstyr.
Økologiske grønnsaker: Om somrene og tidlig
høst dyrker og selger de økologiske grønnsaker.
På bildet ser man en gjeng sommeren 2011 som
var i arbeid på Nordgård. Grønnsakene ble senere solgt til butikker i
nærområdet.
Kompostering: Et spennende
komposteringsprosjekt er i oppstartsfasen.
Her skal matavfall bli til et høyverdig
jordforbedringsprodukt gjennom å bruke 3
store komposteringsmaskiner.
Flytt og dytt: Flere oppdrag som flytte- og ryddebyrå har vært gjort.
Musketerne har tre biler som brukes daglig for å kjøre imellom og utføre alle
oppdragene.
Aktiv Rehabilitering kalles arbeidsmetoden. Et grunntrekk her er at
Musketerene arbeider inn penger til egne rehabiliteringsreiser der aktiv
deltakelse i naturopplevelser er sentralt.

KONTAKT:
post@musketerene.no eller www.musketerene.no
Tilretteleggere kan også kontaktes på telefon:
Bernhard Zimmer, NAV/ASVO:
48950261
Jan Sigmund Berglund, UNN:
90661793
Aagot Sedolfsen, Tromsø kommune: 92202094
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TROMSØ ASVO
Drives av: Er et aksjeselskap som er heleid av Tromsø
kommune og Nav bestiller og kjøper arbeidsplasser hos
Tromsø Asvo
Målgruppe: Målgruppen er personer som av ulike årsaker
har fått sin arbeidsevne nedsatt, eller har vært ute av
arbeidslivet en periode.
Hva: Gjennom forskjellige tiltak skal Tromsø Asvo tilby
mennesker uten arbeid nye muligheter i arbeidslivet.
Bedriften skal avklare, kvalifisere, integrere og inkludere.
Målet er at enkeltmennesket blir en del av et inkluderende arbeidsliv - dette gjøres gjennom tilrettelagt
arbeidstrening med tett oppfølging. Virkemiddel er produksjon av varer og tjenester i et reelt arbeidsmiljø
med moderne produksjonsutstyr og god kompetanse blant de ansatte. Tromsø Asvo jobber for å være en del
av det aktive samfunnet. Gjennom ordinære arbeidsoppgaver, intern og eksternt, synliggjør bedriften at de er
en del av arbeidslinja som bidrar til verdiskapning i samfunnet.
Eksempler på arbeidsarenaer: Pakking av jobbfrukt og skolefrukt, som leveres til bedrifter og skoler. Det
leveres oppskjært frukt til møter, seminarer etc. Har søppelkjøring og rydding i gatene. Det hentes el avfall.
Tar imot / henter til makulering. Budtjeneste, kantinedrift - internt og på Sør-Tromsøya sykehjem, byens
eneste bokbinderi med innbinding og egenproduksjon av bøker.
Kontaktinformasjon:
Fredrik Langes gate 13 | 9008 Tromsø | Pb. 669 Sentrum 9257 Tromsø
Tlf: 77 60 68 60

Kreativt verksted
Målgruppe: Unge kvinner innen psykisk helse.

Hva: Formålet med tiltaket er å gi et lavterskeltilbud med trygge og forutsigbare rammer, hvor deltakerne
kan komme og delta i kreative aktiviteter. Disse aktivitetene skal kunne gi deltakeren en følelse av mestring
og tilhørighet. Det vil bli lagt vekt på oppmøte og ryddighet omkring evt fravær.
Grønt arbeid
Målgruppe: Personer med psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer i aldersgruppen 18-35 år.
Hva: Er et arbeidstreningstilbud på gård i regi av NAV. Målet med Grønt arbeid er å gi den enkelte deltaker en
god mulighet til å komme ut i arbeid eller aktivitet, samt å bidra til helsemessig bedring og økt livskvalitet.
Grønt arbeid skal være et fleksibelt og individuelt tilrettelagt arbeidstreningstilbud. Deltakerne skal erfare at
arbeidet oppleves som meningsfylt.
Arbeidsoppgavene skal tilpasses den enkeltes individuelle forutsetninger, ønsker og behov, slik at deltakerne
møter utfordringer og krav som gir gode muligheter for mestring og utvikling i vid forstand.
Tiltaket er åpent 4 dager pr. uke, mandag, tirsdag, torsdag og fredag, fra kl. 0900 – 1515. Innen denne
tidsrammen vil deltagelse avtales individuelt for hver deltaker. For hver enkelt skal hensiktsmessig
reisemåte til og fra tiltaket avklares.
side 7

FONTENEHUSET
Drives av: Stiftelsen Tromsø
Fontene. Fontenehuset drives
med midler fra NAV,
Helsedirektoratet, kommunen
og annet.
Målgruppe: Mennesker med
psykiske lidelser og de som er
i en fase i livet som trenger
det. Kan ha rusproblematikk,
men kan ikke være ruset på
huset. Fontenehusmodellen
har som mål å støtte og
rehabilitere mennesker med
psykiske lidelser.
Hva: Fontenehusene er
arbeidsorienterte klubbhus der ansatte og medlemmer i samarbeid løser oppgaver som er knyttet til driften
av huset. Medlemmene kan jobbe på husets to enheter: Arbeid / Service og Kjøkken / Drift.
Arbeid og service tar seg av oppgaver som å skrive hus-avis, resepsjon, arbeid opp mot NAV,
overgangsarbeid og promotere huset som ellers utad.
Kjøkken og Drift tar seg av de driftsmessige oppgavene på huset, som å jobbe med økonomien,
vedlikeholdsarbeid, IT og kantinedrift. En av hovedoppgavene er å støtte medlemmer til å finne ut hva de
ønsker. Noen vil tilbake til et mer aktivt liv gjennom jobb og studier, mens andre kanskje ønsker å være
medlem på huset og jobber der livet ut.
Annet: Gratis, ikke tidsbegrenset.

Kontaktinfo:
E-Post: drift@fontenehuset-tromso.no
Hjemmeside: http://tromso.fontenehus.no
Telefon: +47 77 67 74 48 / 47 94 78 16 19
Adresse: ( Vis a Vis Gyllenborg Skole )
Skolegata 37, 9008 Tromsø
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KAFE X
Drives av: Er eid av RIO og drives i samarbeid med Marborg og Tromsø kommune
v/ Rus og psykiatritjenesten.
Målgruppe: Tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og ellers
mannen i gata. Kafé X ønsker at 3-4 av 10 besøk skal være av mennesker uten noen
relevant rusbakgrunn, dette da målet er integrering.
Hva: Kafeen er åpen seks dager i uken, hvor det serveres lunsj og drikke hver dag. Kafeen er 100 %
brukerstyrt og drives av tidligere rusavhengige. Har storskjerm hvor alle TIL kamper vises, har datamaskin hvor det er mulighet til å skrive søknader og
lignende, fribilletter til kino og teater,
fotballkamper og svømming, fast volleyball
en gang per uke, bowling, squash, turer til
alpinsenter. Det er også arbeidstrening på
huset i forhold til oppussing og kafedrift.

Kafé X tilbyr også arbeidstrening som er
rettet mot mennesker med nylig tilbakelagt
aktiv rusavhengighet eller psykiske
problemer, og som ikke føler seg klar til å gå
inn i NAV tiltak eller vanlig jobb/skole.
Arbeidstreningen består av kafé drift, generelt vedlikehold, sosial kontakt med kafeens brukere, og ikke
minst, å være gode eksempler på at det er mulig å bli rusfri.
Annet: Kafeen er et tilbud der alle er velkommen. Også de som ikke har hatt et rus/psykiatri problem, siden
det er i samspillet med andre mennesker, at god rehabilitering finner sted.

Kontaktinfo:
Kafé X, Vestregt 66, 9008 Tromsø
Nettadresse: www.kafex.no.
Facebook: kafex
Email: kafe-x@rio.no
Telefoner:
Kafé X: 902 85 934
Asbjørn: 452 68 495
Tone: 478 12 234
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GATEMAGASINET VIRKELIG
Drives av: Foreningen Gatemagasinet Virkelig publiserer og eier
Gatemagasinet Virkelig.
Målgruppe: Målgruppen er vanskeligstilte mennesker. Disse er
selgere av magasinet og foreningens produkter. Selgerne lever i
narkosykdom, fattigdom eller psykiske lidelser. De fleste selgere
er opiatavhengige. Gjennom magasinsalg kan man legge bak seg
kriminalitet og jobbe med sin egen verdighet.
Hva: Gatemagasinet Virkelig er et nordnorsk gatemagasin som
selges og distribueres i Tromsø, Harstad, Finnsnes og Mo i Rana.
Gatemagasinet selges på gata. Virkelig er levebrødet til 250
registrerte selgere, der 60-80 av disse er aktive. Gatemagasinet
Virkelig forsøker å ufarliggjøre vanskeligstilte mennesker gjennom
å synliggjøre dem.
Annet: Redaktør er per dags dato Eirik Junge Eliassen. Styreleder
i styret for Foreningen Gatemagasinet Virkelig er Simen Fangel.
Kontakt: Storgata 118, ring: 98 54 54 45, eller mail: post@virkelig.no

HUSET
Drives av: Huset drives av Kirkens sosialtjeneste
som er en diakonal stiftelse
Målgruppe: Tiltak for personer
over 25 år med bakgrunn i
rusavhengighet og kriminalitet.
Hva: Et oppfølgingssenter for de
som ønsker et liv uten
rusavhengighet. Huset gir individuell oppfølging
for de som har behov for det (samtaler,
ansvarsgrupper, opprettelse av nettverk, praktiske
ting og mer til). Noen deltakere har behandling i
LAR, de som soner, enten det er i fengsel eller
under friomsorgens tiltak. Huset driver sport,
inne-aktiviteter, dra på kino, teater, konserter og turer, helt etter initiativ fra deltakerne. Gir bort fribilletter
til eksempelvis kino, treningssenter og alpinbakke.
Annet: Har prosjekt: Bo for livet, avd.Huset.

Kontaktinfo:
HUSET , Vestregata 72, 9008 Tromsø

Tlf: 77 64 09 90
Fax: 77 64 09 91
E-post: huset@s-ks.no Hvis du ikke er deltaker, men ønsker å besøke Huset er det fint om du ringer og avtaler

på forhånd.
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KIRKENS BYMISJON
Er en diakonal organisasjon som har som formål å støtte mennesker i vanskelige livssituasjoner i Tromsø.
Kirkens bymisjon driver en rekke tiltak rettet mot barnefamilier, ungdom, rusmisbrukere og andre i
vanskelige livssituasjoner.
Bak mål
Målgruppe: Rusavhengige
Hva: Fotballtrening for folk i rusmiljøet hver onsdag fra kl. 13-15 i Skarphallen med trenere til stede. Det
er både herre og kvinnelag. Annonseres ofte i Nordlys.
Mandagsmiddag
Målgruppe: Rusavhengige
Hva: Møteplass for rusavhengige. Rikelig, god norsk husmanskost serveres fra 12-15
Torsdagsåpent
Målgruppe: Rusavhengige
Hva: Møteplass for rusavhengige med servering av et varmt måltid. Musikk og film er noen av flere
aktiviteter. Åpent torsdager fra 17-20.
Kontaktinfo: Tlf 77 68 48 88, post@bymisjontromso.no, Parkgata 22, 9008 Tromsø.

AKTIV PÅ DAGTID
Drives av: Tilbudet er i regi av Troms Idrettskrets, og er et samarbeid mellom
idrettskretsen, Troms fylkeskommune, NAV, og Tromsø kommune.
Målgruppe: Aktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud for mennesker som står helt eller
delvis utenfor arbeidslivet i alderen 18-67 år og mottar en trygdeytelse som
arbeidsavklaringspenger, sykepenger, uføreytelser, dagpenger, økonomisk sosialstøtte,
Kvalifiseringsstønad og Overgangsstønad. Deltakerne må ha et funksjonsnivå som gjør at treningen vil
kunne gi et positivt utbytte. Må være bosatt i Tromsø kommune.
Hva: Det gis et allsidig aktivitetstilbud. Vanngymnastikk, helsestudio, trimsykkel, ulike ballspill og bowling
er noen av tilbudene. Det meste er på ”kom i gang-nivå” men flere aktiviteter kan enkelt tilpasses de som
ønsker større utfordringer. Aktivitetene foregår på dagtid og er også tilrettelagt for de med ulike fysiske og
psykiske utfordringer. Aktivitetene ledes av godkjente instruktører.
Annet: Koster kroner 400 per kalenderår, pluss egenandel treningsstudio (kr 220,- pr. mnd) og
inngangsbillett til basseng (kr. 25,- pr. gang).

Kontaktinfo:
Tlf: 4000 6792, apdtromso@idrettsforbundet.no eller
idrett.no/troms
Treff Aktiv på Dagtid i Fløyahallen (1 etg), mandag 10-13, onsdag
9-12 og fredag 10-13 eller på Troms Idrettskrets sitt kontor på
Alfheim Stadion
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RØDE KORS
Røde Kors Nettverk
Målgruppe: Fra 18 år og oppover. Er et sosialt tilbud til
tidligere rusavhengige og løslatte etter soning. I tillegg er det et
ønske om å nå ut til mennesker med psykiske plager og andre
personer som trenger drahjelp til å etablere / styrke sitt sosiale
nettverk i Tromsø.
Hva: Nettverket skal gi folk en mulighet til å være en ressurs
for hverandre. Det er et fellesskap som gir rom for samtaler,
aktiviteter og praktisk støtte. Du kan møte mennesker alene
eller i en gruppe for å gjøre aktiviteter sammen. Våre
aktiviteter er for eksempel yoga, TIL-kamper, kurs og
familieaktiviteter. Vi deltar også i samarbeidsprosjektene Kvinnenettverket Cora og Herreklubben Hårek!
Kontaktinformasjon: Sissel Olsen, Tlf: 97 79 57 60 www.rodekors.no/tromso
Røde Kors aktiviteter på dagtid
Målgruppe: For alle som har tid på dagtid og som ønsker å delta på våre aktiviteter eller bidra som frivillig.
Vi drar sammen og trener kondisjon og styrke på treningsopplegget til Aktiv på dagtid. Vi drar også i lag og
prøver ut andre treningstilbud. På tirsdag og torsdag klokken 12.00 kan du komme å få datahjelp. På
datahjelpen kan man lære å søke på internett, bestille reiser, finne nyttig informasjon, få e-post konto og mye
mer. Påmelding nødvendig!
Kontaktinformasjon: Nina Moe-Nilssen 90 51 74 20 www.rodekors.no/tromso
Røde Kors utstyrsbasen
Basen er åpen tirsdag og torsdag kl 14-16 november-april Her er det utlån av ski, skøyter og annet turutstyr.

KVINNENETTVERKET CORA, ET
SAMARBEIDSPROSJEKT I TROMSØ BY
Drives av: Er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste HUSET
oppfølgingssenter, Røde Kors Nettverk, Kirkens bymisjon,
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og MARBORG.
Målgruppe: For et mangfold av kvinner med ulike historier.
Hva: Er et trygt og utfordrende nettverk. Et rusfritt tilbud. Det arrangeres
ulike aktiviteter som kafebesøk, musikal, maskelaging og scrapbooking.
Kontaktinformasjon: Ønsker du å være med på Cora sine aktiviteter, ta kontakt
med den enkelte organisasjon:
Kirkens Sosialtjeneste Huset oppfølgingssenter v/Veronica, mob: 488 69 897
Røde Kors Nettverk v/Sissel, mob: 977 95 760
Kirkens Bymisjon v/Svanhild, mob: 971 00 488
Interesseorganisasjon v/Hilde, mob: 917 20 055
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HERREKLUBBEN HÅREK, ET SAMARBEIDSPROSJEKT I TROMSØ
BY
Drives av: Er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste HUSET, Røde Kors Nettverk, Rusmisbrukernes
Intresseorganisasjon og MARBORG.
Målgruppe: For menn i og utenfor LAR rehabilitering Er også åpen for alle menn som i dag er rusfrie.
Hva: Det arrangeres aktiviteter som hytteturer, pizza kvelder, kinokvelder og laser-skyting. Det arrangeres
minst en felles aktivitet i måneden som bestemmes av deltakerne.

Kontaktinformasjon
Ønsker du å være med på Håreks aktiviteter, ta kontakt med den enkelte organisasjon:
Kafe X/RIO: Asbjørn, tlf: 452 68 495 asbjorn.larsen@rio.no
Kirkens Sosialtjeneste/Huset: Dan, tlf: 404 13 117 d.roberg@s-ks.no
Røde Kors Nettverk: Sissel, tlf: 977 95 760 sissel.olsen@redcross.no
MARBORG: Vidar, Tlf: 934 08 912 vidar@marborg.no eller Jimmy på tlf: 40 31 21 14

KVINNEGRUPPA
Drives av: MARBORG
Målgruppe: Er et tilbud til kvinner i og utenfor LAR rehabilitering, og er åpen for alle kvinner som er på
vei til, eller har blitt rusfrie.
Hva: Kvinnegruppa møtes med jevne mellomrom for forskjellige sosiale aktiviteter. Helgetur med
hurtigruta, kinoturer og restaurantbesøk er eksempler på aktiviteter som gjennomføres.
Annet: De aller fleste tilbudene er gratis for deltakerne. Kvinnegruppa er også en del av Kvinnenettverket
Cora.

Kontaktinformasjon:
Dersom du ønsker å delta på aktivitetene til Kvinnegruppa tar
du kontakt med Wibecke på telefon: 928 45 717
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MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET TROMSØ
Drives av: Troms musikkråd driver Miff Tromsø - Musikk i fengsel og
frihet.
Målgruppe: Tilbudet er et lavterskeltilbud for personer som er eller har
vært innsatt i fengsel, langtidsmottakere av sosialhjelp, bostedsløse,
innvandrere, rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige og personer med psykiske problemer.
Hva: Formålet med Miff er å bruke musikalsk samspill (opplæring i rock) for å bygge opp og styrke sosiale
relasjoner og ferdigheter under soningen og etter løslatelsen. Musikken skal gi deltakerne sosial og
musikalsk trening og styrket selvfølelse og et alternativt miljø etter løslatelsen. Prosjektet er bygd opp over
tre trinn hvor trinn I er opplæring i fengselet og trinn II er opplæring uten fengselet. I trinn III skal
deltakeren ha fått musikken som selvstendig interesse - gjennomført uten instruktør. Les mer om Miff på
www.musikk.no/troms/prosjekter.

Kontaktpersoner er:
Kjetil Andreassen, hovedinstruktør Troms musikkråd– tlf: 482 70019
Anne Grete Seljebakk, daglig leder Troms musikkråd – tlf: 776 55900

STUDIOOPPLÆRING TROMSØ
Drives av: Troms musikkråd driver Miff Tromsø - Musikk i fengsel og frihet.
Målgruppe: Målgruppen er løslatte ute i ettervernet og andre som er interessert i musikk og som ønsker å
lære å ta opp det de spiller i lydstudio.
Tilbudet er et lavterskeltilbud og skal romme personer som har vært innsatt i fengsel, langtidsmottakere av
sosialhjelp, bostedsløse, innvandrere, rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige og personer med
psykiske problemer.
Hva: Opplæring i lydstudio er et helt nytt tiltak som startet opp i 2009, der deltakere fra Musikk i fengsel og
frihets tilbud, har fått studiokurs, en fast aktivitet og ny kompetanse i lyd/ studioteknikk. Kurset er bygget
opp på to nivåer A og B, nybegynner og viderekommen. I kurset får deltakerne opplæring i
sequencerprogrammet Cubase, en programvare som i dag brukes av profesjonelle lydstudioer så vel som
hobbymusikere.

Kontaktpersoner er:
Håkon Pettersen, Troms musikkråd– Tlf: 900 57117 eller
Anne Grete Seljebakk, daglig leder Troms musikkråd – Tlf: 776 55900
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Virkemidler for å få og beholde arbeid:
Beholde arbeid

Gi innpass i arbeidslivet

Gradert sykmelding

Jobbklubb
http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Jobbklubb
AMO opplæring
http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Oppl%C3%A6ring+%28AMO%29

Unntak fra arbeidsgiverperioden ved
langsvarig eller kronisk sykdom

Utdanning

Unntak fra arbeidsgiverperioden ved
svangerskapsrelatert sykdom

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet

Tidsubestemt lønnstilskudd

Avklaring

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Arbeidspraksis+ordin%C3%A6r

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Avklaring
Reisetilskudd som alternativ til
sykepenger

Oppfølging

Transport til arbeid og
utdanningsreiser

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Kjøp av individuell oppfølging, avklaring
og arbeidsrettet rehabilitering

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Raskere behandling hos
spesialist (utløses av fastlege)

Arbeidsrettet rehabilitering

Kjøp av behandling for lettere psykiske
og sammensatte lidelser

Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift

Arbeidsplassvurdering

Arbeid med bistand

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Oppf%C3%B8lging

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Arbeidspraksis+skjermet

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Varig+tilrettelagt+arbeid

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Arbeidsrettet+rehabilitering

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Tiltak+i+arbeidsmarkedsbedrift

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Arbeid+med+bistand
AMO opplæring

Tilskudd til teknisk tilrettelegging

Yrkesrettet attføring

Friskmelding til arbeidsformidling

Tilleggsstønader (AAP) i forbindelse
med utredning eller arbeidsrettet tiltak

Tilleggsstønader (AAP) i forbindelse med utredning eller arbeidsrettet tiltak

Funksjonsassistanse

Uføreytelse under hospitering/arbeidsforsøk

Hjelpemidler og ombygging på
arbeidsplass

Tidsbegrenset lønnstilskudd

Lese- og sekretærhjelp

Tidsubestemt lønnstilskudd

Tilretteleggingsgaranti

Transport til arbeid og utdanningsreiser

Tilretteleggingstilskudd (forbeholdt IAvirksomheter)

Hjelpemidler og ombygging på arbeidsplass

BHT-tilskudd (forbeholdt IAvirksomheter)

Funksjonsassistent

Bedriftsintern opplæring

Lese- og sekretærhjelp

IA-plass (nav.no)/IA-plass (Navet)

Tolk på arbeidsplass

http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Tidsbegrenset+l%C3%B8nnstilskudd

IA-plass (nav.no)
http://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv/805363205.cms
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