AKTIVITETS- OG ARBEIDSTILBUD I
TROMSØ
RUS – OG PSYKISKE HELSEFELTET

Brosjyren er laget av Tromsø kommune med utgangspunkt i informasjon på nett
og innspill fra de ulike tiltaksarrangører. Brosjyren er ikke uttømmende.
Bilder forside: Fotogruppa, Avdeling for arbeid og aktivitet.

AVDELING FOR ARBEID OG AKTIVITET
Dette er et lavterskeltilbud til
mennesker over 18 år som har
eller har hatt psykiske lidelser.
Avdelingen har et bredt spekter av
tilbud – både i grupper og på
individuelt plan.
Eksempler på grupper er:
ridegruppe, musikkgruppe, Unge – voksne, verkstedgruppe, kreativ
gruppe, fotogruppe, etc. Avdelingen skal også motivere den enkelte til
opplæring og deltakelse i ulike former for arbeid.

Henvendelser gjøres på telefon: 77 79 10 90 for nærmere avtale

TROMSPRODUKT
Er en attføringsbedrift og tilbyder av arbeidsmarkedstiltak som har som
hovedmål å få mennesker ut i
jobb. For deg som har behov
for avklaring, arbeidspraksis,
arbeidstrening, tilrettelegging
og formidling av varig arbeid.
Eksempler på ulike
opplæringsarenaer er:
kjøkkenspesialisten,
datateknisk, Tromsø miljøpark,
Galleri Karl Johan, Kantine / Catering og Miljø og gjenbruk i Tromsdalen.
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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TROMSØ ASVO
Er en virksomhet som har som
formål å tilrettelegge og skape
arbeidsplasser for mennesker
med ulike bistandsbehov.
Tiltakene skal gi tilrettelagt
arbeidstrening med tett
oppfølging. Dette gis gjennom
bedriftens ulike arbeidsarenaer.
Eksempler på arbeidsarenaer er:
Jobbfrukt, service, kantine,
bokbinderi, kreativt verksted og Grønt arbeid (gård).
Kontaktinformasjon:
Fredrik Langes gate 13 | 9008 Tromsø | Pb. 669 Sentrum 9257
Tromsø
Tlf: 77 60 68 60

Aktiv rehabilitering / Musketerene
Et 3-årig prosjekt, der Tromsø kommune, NAV, ASVO og UNN
samarbeider om å skape et arbeidstilbud for inntil 12 personer.
Målgruppa er personer med psykiske
lidelser, rusproblemer eller andre
begrensede årsaker ikke kommer inn i
det vanlige arbeidslivet. Musketerene
jobber med flere ting, blant annet Frukt
og Grønt, Skogen, Økologiske
grønnsaker, kompostering og
flyttejobbing.
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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FONTENEHUSET
Er et arbeidsorientert klubbhus der
ansatte og medlemmer i samarbeid
løser oppgaver som er knyttet til
driften av huset. Medlemmene kan
jobbe på husets to enheter som er
arbeid & service og kjøkken & drift.
Oppgaver knyttet til disse er for
eksempel å skrive husavis, resepsjon, IT, kantinedrift og promotere huset
utad. 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.
Kontaktinfo:
E-Post: drift@fontenehuset-tromso.no
Hjemmeside: http://tromso.fontenehus.no
Telefon: 77 67 74 48 / 94 78 16 19

Kafe X
Er en brukerstyrt kafe som drives av tidligere rusavhengige. Kafeen tilbyr
blant annet arbeidstrening som består av kafedrift, generelt vedlikehold
og sosial kontakt med kafeens brukere. Kafeen er en sosial arena hvor
du kan se fotballkamper, jobbe på datamaskin, dra på volleyball, bowling,
kino m.m. sammen med andre.

KONTAKT: Kafe X, Vestregt. 66, 9008 Tromsø

Nettadresse: www.kafex.no
Facebook: kafex
Email: kafe-x@rio.no
Kafé X: 902 85 934
Asbjørn: 452 68 495
Tone: 478 12 234
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GATEMAGASINET VIRKELIG
Er et nordnorsk gatemagasin som selges på gata av
vanskeligstilte i Tromsø.
Dersom du ønsker å selge
Gatemagasinet Virkelig kan du kontakte:
Storgata 118, ring: 98 54 54 45, eller mail:
post@virkelig.no

HUSET (Kirkens sosialtjeneste)
Er et tiltak for personer over 25 år med bakgrunn i
rusavhengighet eller kriminalitet, som ønsker et liv
uten rusavhengighet. Huset gir individuell
oppfølging for de som har behov for det (samtaler,
ansvarsgrupper, opprettelse av nettverk, praktiske
ting, m.m). Du kan gjennom huset delta på inne-aktiviteter, dra på kino,
teater, konserter og turer, helt etter initiativ fra deltakerne.
Kontaktinfo: HUSET, Vestregata 72, 9008 Tromsø, Tlf: 77 64 09 90
Fax: 77 64 09 91

KIRKENS BYMISJON
Kirkens bymisjon driver en rekke tiltak rettet mot barnefamilier, ungdom,
rusmisbrukere og andre i vanskelige livssituasjoner. Har fotball laget
BAK MÅL for damer og herrer. Trening hver onsdag fra 13-15 i
Skarphallen. Arrangerer mandagsmiddag og torsdagsåpent for
rusavhengige
Kontaktinfo: Tlf 77 68 48 88, post@bymisjontromso.no, Parkgata 22,
9008 Tromsø.
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AKTIV PÅ DAGTID
Er et aktivitetstilbud til mennesker som står
helt eller delvis utenfor arbeidslivet i alderen
18-67 år og mottar en trygdeytelse. Aktiviteter
som arrangeres er eksempelvis
vanngymnastikk, helsestudio, trimsykkel og
ulike ballspill. Det meste er på kom-i-gang-nivå. Det koster kroner 400 per
kalenderår, pluss egenandel treningsstudio (220,- pr. mnd.) og
inngangsbill basseng (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

RØDE KORS
Røde Kors Nettverk 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. Røde Kors aktiviteter på dagtid er for
alle som har tid på dagtid og som ønsker å delta på
aktiviteter eller bidra som frivillig. Ulike aktiviteter er f.eks. trening
kondisjon og styrke og datahjelp. Røde Kors utstyrsbasen har utlån av
ski, skøyter og annet turutstyr. Basen er åpen tirsdag og torsdag kl 14-16
november-april.
Kontaktinformasjon Røde Kors Nettverk : Sissel Olsen 97 79 57 60
www.rodekors.no/tromso
Kontaktinformasjon Røde Kors aktiviteter på dagtid: Nina MoeNilssen 90 51 74 20 www.rodekors.no/tromso
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Kvinnenettverket Cora
Er et trygt og utfordrende nettverk og et rusfritt tilbud.
Det arrangeres ulike aktiviteter som kafebesøk,
musikal, maskelaging og scrapbooking.

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
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon v/Hilde, mob: 917 20 055

Herreklubben Hårek
For menn i og utenfor LAR rehabilitering Er også åpen for alle menn som
i dag er rusfrie. Det arrangeres aktiviteter som hytteturer, pizza kvelder,
kinokvelder og laser-skyting. Det arrangeres minst en felles aktivitet i
måneden som bestemmes av deltakerne

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
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MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET TROMSØ
Er et lavterskeltilbud for personer som er eller har vært innsatt i fengsel.
Langtidsmottakere av sosialhjelp. Bostedsløse, innvandrere,
rusmiddelavhengige og tidligere
rismiddelavhengige og personer
med psykiske problemer.

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.
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
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. I kurset får deltakerne opplæring i
sequencerprogrammet Cubase, en programvare som i dag brukes av
profesjonelle lydstudioer så vel som hobbymusikere.
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.

Kontaktpersoner er:
Anne Grete Seljebakk, daglig leder Troms musikkråd – Tlf: 776 55900
Håkon Pettersen, Troms musikkråd– Tlf: 900 57117
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