
“Det finnes alltid muligheter…”



Huset 
Huset er et oppfølgingssenter 
i Tromsø for deg som ønsker 
et liv uten rusavhengighet og 
kriminalitet. Vi ønsker å være 
en trygt sted der det er godt å 
være. Her kan du slå av en prat 
med oss ansatte, eller treffe 
andre deltakere som er i 
liknende situasjon. Vi er opptatt 
av hele mennesket, bolig, fritid, 
arbeid og aktiviteter, sosialt 
nettverk og sosial fungering, 
fysisk og psykisk helse, økon- 
omi, verdier og etikk. Det som 
er viktig for deltakerne våre, er 
viktig for Huset.

Individuell 
oppfølging 
Dette er mer enn et slagord 
for oss. Vi stiller gjerne opp til 
samtaler, møter, ansvarsgrup-
per, praktiske ting og mer til. 
Ting tar gjerne lang tid, særlig 
endringsprosesser. Vi vil gjerne 
støtte deg i det lange løpet til  
et godt liv.

Hvem kan bli 
deltakere 
på Huset? 

Det korte svaret er rusfrie folk 
over 25 år. Litt lengre sier vi at 
vi vil være en del av din  
rehabilitering, før, under og  
etter institusjonsopphold. Noen 
deltakere har behandling i LAR, 
andre har valgt å jobbe uten 
medikamentell hjelp. Huset 
er også et tilbud til dem som 
soner, enten det er i fengsel  
eller under friomsorgens tiltak.

Bli deltaker!
Du er hjertelig velkommen til 
å stikke innom oss for en kaffi 
og en prat, eller avtal besøk for 
å bli kjent med oss. Når du er 
moden for det, vil vi gjerne ha 
en mer inngående samtale som 
munner ut i en kontrakt, for at 
vi kan støtte deg så godt 
som mulig.

Deltaker-
medvirkning
Det som skjer på Huset er oft-
est foreslått av deltakere, plan-
lagt med deltakere og gjen-
nomført av og med deltakere. 
Her er det vel riktigere å si at 
vi har ansattemedvirkning…

Bolig – Bo for livet, 
avd. Huset
Vi har ofte opplevd at deltak-
erne har kommet ut fra insti-
tusjon eller soning til ingen eller 
dårlig bolig, gjerne i et rus- 
belastet bomiljø. Det kan være 
ødeleggende for en ny start på 
livet. Derfor vil vi arbeide for at 
du kan få deg egnet bolig der 
du trives. Du kan også få tilbud 
om å bli med i prosjekt Bo for 
livet, avd. Huset. Som deltaker 
i prosjektet vil du få tett oppføl-
ging i å finne boligen du ønsker, 
der du ønsker, skape den om 
til et hjem og få hjelp til å bygge 
opp ditt sosiale nettverk. Der-



som du er under soning eller i 
behandling ønsker vi å komme 
i kontakt med deg tidligst mulig 
for å bli kjent, kartlegge behov, 
igangsette Individuell Plan og 
sikre en gradvis overgang ut i 
egen bolig. 

Sosialt 
nettverksarbeid
Det hjelper lite med et nytt liv 
og gode boforhold hvis man 
kjeder seg i ensomhet. Da 
blir veien kort tilbake til gamle 
løsninger. Derfor jobber vi mye 
med den enkeltes familie og 
nettverk. Hvem kan være en 
positiv støttespiller i det nye 
livet? Hvem ønsker du ikke å 
ha kontakt med og hvordan 
bryte kontakt? Vi vil gjerne 
bistå slik at du kan få et godt 
nettverk rundt deg.

Samarbeid
Huset samarbeider med  
Tromsø kommune, kriminalom-
sorgen, behandlingsinstitusjon-
er og det store hjelpeapparatet 
i området. Sammen med Røde 
Kors, Rio, Marborg, Kirkens 
Bymisjon med flere drifter vi 
Kvinnenettverket Cora,  
Herreklubben Hårek, Idrett mot 
rus og mer til. Det er mye flott 
som skjer i Tromsø, og vi øn-
sker å være en del av det.

Frivillige
I tillegg til de ansatte, har Huset 
dyktige og engasjerte frivillige 
som ønsker å gi deg ytterligere 
muligheter! De bidrar med det 
som de har spesiell interesse 
for. De har taushetsplikt.

Økonomi
Vi får driftsmidler fra stat og 
kommune, men er også avhen-
gig av innsamlede midler. Vi 
håper og tror at menigheter, 
privatpersoner, næringsliv, lag 
og foreninger vil støtte oss i 
dette viktige arbeidet. Hvis du 
kan tenke deg å støtte oss, er 
kontonummeret vårt 3000 22 
95284. Husk å merke gaven 
med ”Huset”.

Kirkens 
Sosialtjeneste
Huset oppfølgingssenter eies 
og drives av Kirkens  
Sosialtjeneste som er en lands- 
omfattende diakonal stiftelse.  
I tillegg til oppfølging før, under 
og etter rusbehandling eller 
soning, arbeider Kirkens  
Sosialtjeneste med: Boligtiltak, 
arbeidstiltak, rusomsorg, reha-
bilitering, barnevern, psykiatri 
og tilbud for utviklingshemme-
de. Les mer på www.s-ks.no 

“Det som er 
viktig for 
deltakerne 
våre, er viktig 
for Huset.”



Det finnes 
alltid muligheter
er visjonen vår, som forplik-
ter oss til aldri å gi opp. Vårt 
kristne menneskesyn gir oss 
omsorg for hele mennesket, 
men vi driver ikke forkynnelse. 
Vi har fire kjerneverdier: Res-
pekt, kompetanse, dristighet 
og håp, og ønsker at du skal  
få merke det hos oss.

Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag har vi åpent fra 
11.00 til 15.00

Onsdag har vi satt av til 
møter og turer og 
utadrettet virksomhet.

Vi har også aktiviteter og 
tilbud på kveldstid.

Aktiviteter:
Vi driver sport, inneaktiviteter, 
drar på kino, teater, konserter 
og turer. Helst etter initiativ 
fra deltakerne.

Kontakt oss:
Huset oppfølgingssenter 
Vestregata 72, 9008 Tromsø
Tlf: 77 64 09 90 / 404 03 186
Faks: 77 64 09 91
Mailadr: huset@s-ks.no

Dag Sæter, virksomhetsleder,
404 03 186
d.sater@s-ks.no

Dan Røberg, miljøarbeider
404 13 117
d.roberg@s-ks.no

Veronika Hole, prosjektleder 
Bo for livet, avd. Huset
488 69 897
v.hole@s-ks.no



ww.s-ks.no
La

yo
ut

 o
g 

tr
yk

k:
 T

ro
m

sp
ro

du
kt

 · 
40

 0
0 

72
 0

0


