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Samarbeid og utvikling 

Crux er et fellesskap og 

et tilbud vi skaper 

sammen; deltakere, 

frivillige medarbeidere, 

ansatte, og gode 

samarbeidsparter. Alle 

har vi behov for å 

oppleve mening og 

trygghet i hverdagen, 

og å stå i relasjoner 

som gir oss mot til være 

mennesker i vekst og 

utvikling. 

Noen av høydepunktene i 2019: 

• Kvinner i fokus og SHINEWomen 

• Lørdagsaktiviteter på Crux 

• Økt fokus på individuell oppfølging 

Vi ønsker å være i utvikling, og bidra til et 

enda bedre oppfølgingstilbud for våre 

deltakere. Vi har en driftsavtale som sikrer 

¼ av driftsutgiftene. Økt aktivitet innebærer 

at vi kontinuerlig må arbeide for å sikre 

økonomisk grunnlag for god og forsvarlig 

drift.  

Det er grunn å tro at 2020 vil bli et 

krevende år. Samtidig ser vi med glede og 

forventing frem til gode opplevelser, 

fellesskap, samtaler, nye spennende 

prosjekter og de utfordringene som vil 

komme. 

Kjetil K Tjessem 

Virksomhetsleder 

CRUX Crux oppfølgingssenter 
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CRUX, Crux oppfølgingssenter 

• Meningsfulle og fellesskapsbyggende aktiviteter, herunder arbeidstrening 

• Støttende samtaler og veiledning 

• Helhetlig oppfølging i samarbeid med relevante instanser 

Crux oppfølgingssenter (etablert 2006) har tilhold i enebolig sentrumsnært i Sandnes. 

Crux oppfølgingssenter er et rusfritt tilbud for mennesker med rushistorie som ønsker å 

bruke oss som del av sitt endringsarbeid og sin rehabilitering. Vi er også et oppfølgings-

tilbud for mennesker som soner, har sonet i fengsel eller er under friomsorgens tiltak. I 

perioder hvor deltakerne opplever at det er vanskelig å komme til eller å være en del av 

fellesskapet på Crux, enten på grunn av sosial angst, helseutfordringer, russug eller 

sidemisbruk, tilstreber vi å følge opp deltakeren individuelt eller utenfor huset. 

Vårt mål er at deltakerne skal oppnå nye livshistorier, mestring og livskvalitet med økt 

deltakelse i samfunnet, som igjen kan være med å hindre tilbakefall til rus og kriminalitet 

Vi har et driftsstyre bestående av syv medlemmer. Vi tilstreber å ha et styre med bred 

relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn, også styremedlem som selv har bruker-

erfaring i egen livshistorie. 

Det meste av driftsmidlene får vi fra helsedirektoratet og Sandnes kommune. I tillegg 

søker vi nabokommuner, lag og foreninger, menigheter, næringsliv, justisdepartementet 

og offentlige prosjektmidler. Det er etablert en givertjeneste som retter seg inn mot 

privatpersoner som ønsker å støtte virksomheten. 

Om Stiftelsen CRUX 

Crux oppfølgingssenter er en virksomhet i stiftelsen CRUX. Vi er en landsomfattende, 

ideell og diakonal aktør som tilbyr helse- og omsorgstjenester med god kvalitet på 

feltene rusbehandling, psykisk helsevern, oppfølging, barnevern og psykisk 

utviklingshemmede. CRUX driver non-profit. Eventuelle overskudd går tilbake til driften. 

Vi ser vår virksomhet som en del av en tjenestekjede og legger vekt på samarbeid med 

offentlige instanser og andre frivillige organisasjoner. 

 I CRUX er vi medvandrere som står opp for mennesker i sårbare og utfordrende 

livssituasjoner, så de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Fordi mennesker er 

forskjellige, er også behovene varierte og sammensatte. Derfor må vi tenke tverrfaglig 

og helhetlig. Både de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behovene skal tas på alvor. 

Våre virksomheter driver ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og 

med arbeidsformer preget av kvalitet og læring. 

 

Helhjertet og Raus 

Dristig og Solid 

- kjerneverdier 
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Slik jobber vi 

I oppfølgingsarbeidet legges det til rette for at deltakerne kan bli empowered og skape 

god sammenheng i eget liv. Det gjelder å dyrke de områdene som bidrar til at folk kan 

oppleve det gode liv. Vi legger til rette for meningsfulle relasjoner til ansatte og 

likepersoner gjennom samtaler, planarbeid, miljøterapi, fellesaktiviteter og 

arbeidstrening. Vi er opptatt av at det faglige og det vanlige henger tett sammen.  

 

Arbeidsmetode                                                                                                             

CRUX sine oppfølgingssentre følger en felles metode for individuell og helhetlig 

tilnærming. Med støtte fra helsedirektoratet har vi i stiftelsen utviklet og forbedret vår 

helhetlige tilnærming i en metode som vi kaller Arbeidshjulet. Den er utformet visuelt og 

lett tilgjengelig, slik at det kan utgjøre en felles forståelsesramme. Derfor egner det seg 

godt som hjelpemiddel for deltakerne i deres samhandling med veiledere hos oss, og 

med NAV, TSB, DPS, lege og andre. Det kan bidra til kontinuitet, for eksempel i sårbare 

overganger når andre instanser skal sterkere inn. 

Gjennom 2019 har vi jobbet videre med implementering av Arbeidshjulet. Metoden 

fordrer at hver enkelt deltaker følges opp systematisk innen sentrale livsområder og i 

samarbeid med andre hjelpeinstanser, så lenge en deltaker er knyttet til senteret. 

Livsområdene er knyttet til grunnleggende levekår: bolig, arbeid/aktivitet, 

nettverk/familie, økonomi og helse. Våre veiledere er opptatt av at deltakerne tar i bruk 

deres ressurser og sterke sider, slik at de skritt for skritt kan få kontroll og nå sine mål. 

Arbeidshjulet er faglig forankret i recovery og empowerment, salutogenese og Sence of 

coherence – SOC, samt traumebevisst omsorg.  

 

Brukermedvirkning                                                                                                       

Ved hjelp av Arbeidshjul-metoden, ønsker vi å sikre at hver enkelt deltaker får tilpasset 

helhetlig oppfølging ut fra sine uttrykte behov, tar eierskap til sin egen plan og når sine 

mål.  

Brukermedvirkning har vært tema i samtaler med enkeltpersoner og under felles-

samlinger f.eks tematreff/husmøter på mandager. I det daglige opplever vi at deltakerne 

tar medansvar rundt praktiske oppgaver, aktivitetstilbud og for at Crux skal være et 

hyggelig sted å være for alle.  

Vi opplever at medarbeidere med egenerfaring innen rus og psykisk helse, som er 

bevisste rollen som erfaringskonsulenter, og deltakere, som har et avklart forhold til 

egne brukererfaringer er med å skaper en kultur som løfter brukerstemmen og fremmer 

brukermedvirkning i virksomheten. 

                        

Ansatte og kompetanse                                                                                                      

Staben har i 2019 bestått av: 

• Virksomhetsleder, sykepleier/diakon, med erfaring fra psykiatri og menighet 

• Miljøterapeut, grunnutdanning i psykologi, med erfaring fra sosialt arbeid i Brasil og 

blant prostituerte i Amsterdam 

• Arbeidsveileder, bonde/tømrer 

• Miljøarbeidere med relevant og allsidig kompetanse 

• Erfaringskonsulenter med kompetanse innen rus, psykisk helse og endringsarbeid 

• Prosjektmedarbeider (gartner, tømrer) 
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Frivillige medarbeidere                                                                                                       

I 2019 har 47 personer deltatt med frivillig arbeid i miljøet, eller rundt driften av Crux. 

Mange av våre frivillige medarbeidere har bakgrunn innen helse- og sosialt arbeid, og 

alle bidrar med verdifull kompetanse, medmenneskelig omsorg og stort engasjement. Vi 

får ofte tilbakemeldinger om at våre frivillige medarbeidere oppleves som trygge 

medmennesker som har gode holdninger i møte med deltakerne. Nesten alle våre 

frivillige medarbeidere har menighetstilknytning. Samtidig er det viktig å understreke at 

vi også ønsker frivillige medarbeidere med annen erfaringsbakgrunn. 

Medarbeidere skriver under «Erklæring om medarbeiderskap og taushetsplikt», og tilbys 

veiledning og oppfølging, samt deltakelse på medarbeidersamling og kurs. 

Tilbakemeldingene fra våre medarbeidere bekrefter at de opplever det meningsfylt og 

flott å være med i dette arbeidet. Den innsatsen våre frivillige medarbeidere legger ned 

på Crux betyr svært mye for virksomheten og tilbudet her. Det er også riktig å føye til at 

også ansatte på Crux yter en betydelig innsats på frivillig basis. Vi prøver å registrere 

timer som frivillige legger ned, men er sikre på at våre tall er for lave. 

Samarbeid                                                                                                                    

Samordnet støtte med tverrfaglig kompetanse kan bidra til at deltakerne opplever å bli 

møtt på deres sammensatte utfordringer. Et smidig samarbeid kan synliggjøre at det er 

mulig å få til gode sammenhenger i tilværelsen. Dette kan øke muligheten for at 

endringer blir varige.  

Samarbeidspartnere til Crux oppfølgingssenter 

• Sandnes kommune 

Crux har driftsavtale med Sandnes kommune gjeldende for perioden 2017-2021. Vi 

opplever et godt samarbeid med administrasjon, politiske miljø og er tettest på 

Mestringsenheten i kommunen. Vi deltar i ansvarsgrupper der det er 

hensiktsmessig, og har regelmessig kontakt med ruskonsulenter og saksbehandlere 

på NAV. 

 

• Kriminalomsorgen 

Crux har samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen region sør-vest og med 

Stavanger fengsel. Vi opplever et godt samarbeid med regionskontor, fengsel og 

friomsorgen. Innsatte ved Åna fengsel avd Rødgata benytter seg av Kveldsåpent på 

Crux. Innsatte ved Rødgata og Auklend overgangsbolig med frigangsavtale deltar 

på Crux Vedlikehold. Vi arrangerer Damenes aften i Stavanger fengsel, deltar på 

Servicetorget i Stavanger fengsel, gir informasjon til innsatte på Sandeid fengsel, og 

er åpne for samtaler med innsatte i Stavanger fengsel og på Åna fengsel. I tillegg til 

dette har vi regelmessig deltakere på Crux som soner samfunnsstraff eller er under 

andre tiltak, soner med elektronisk kontroll eller som er på Crux som del av 

Narkotikaprogram med domstolskontroll. 

 

• Andre offentlige instanser og samarbeidsparter 

I forskrift om habilitering og rehabilitering 1.juli 2001 heter det: «..rehabilitering er 

tidsgrensede planlagte prosesser med klare mål og virkemidler hvor flere aktører 

samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå mest 

mulig fungering og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i 

samfunnet». Innføringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.19 

bekrefter nødvendigheten av dialog og samarbeid. 
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• Nabokommuner 

I 2019 har kommunene Time, Stavanger, Klepp og Gjesdal bidratt økonomisk til 

driften, og vi har kunnet tilby individuell oppfølging til personer bosatt i disse 

kommunene. 

 

• Behandlingsvirksomheter 

Vi har i løpet av året hatt møter og kontakt med Frelsesarmeens behandlingssenter i 

Stavanger, Veksthuset Rogaland, Rogaland A-senter, Gauselskogen behandlings 

og rehabiliteringsenhet, CRUX Verksgata Stavanger og LAR Rogaland. CRUX 

Verksgata har besøkt oss annenhver fredag med felles lunsj og tur etterpå. 

Kvinnelige pasienter ved CRUX Verksgata, Rogaland A-senter, Veksthuset og 

Gauselskogen har blant annet benyttet seg av Jentekveldene på Crux. 

 

Frivillige aktører og samarbeidsparter 

Crux er en ideell, frivillig og diakonal virksomhet som søker samarbeid med andre 

frivillige aktører? for å styrke dialogen rundt oppfølgingstilbudene og for å bedre tilbudet 

til våre deltakere. 

• Samarbeidsforum: Møtes 2 ganger i halvåret. Består av frivillige aktører i Sandnes: 

Byprestene, FunkisHuset, Veiledningssenteret for pårørende, Frelsesarmeen, 

Evangeliekontakten No13, Crux. Lavterskeltilbud på Ålgård og Klepp deltar også. 

Samarbeid og erfaringsutveksling. 

 

• Leva Livet Rogaland: Består av ulike aktører som gir tilbud om oppfølging; A-larm, 

Nettverk etter soning, Veiviserprosjektet, Friskt alternativ, RIO, NA/AA, Yoga for 

livet, Enter-fritid, Crux etc. Forumet arrangerte i 2019 Aktivitetsmesse i Stavanger. 

 

• Bådeog: Har de siste årene lånt oss vegger til salgsutstilling av avistegninger med 

inntekt til Crux. 

 

• Servicetorget i Stavanger fengsel: Månedlig kontakt og dialog med aktuelle 

samarbeidsparter. 

 

• Pårørende foreningen Al-anon og polskspråklig AA-gruppe leier Crux-lokalene til 

faste møter. 

 

• Kontakt med menigheter og forsamlinger: To ganger i året sender vi ut informasjon 

om arbeidet, og årlig offersøknader til 56 menigheter og forsamlinger i Stavanger 

bispedømme. 

 

• Gand menighet: Crux oppfølgingssenter har et særlig tett samarbeid med Gand 

menighet. Stikkord er frivillige medarbeidere, Crux blir nevnt i menighetens forbønn 

hver søndag, og vi mottar gode økonomiske bidrag fra Gand og Ganddalen 

menighet. Årlig arrangeres en gudstjeneste (i 2019 søndag 31.mars) hvor Crux blir 

invitert til å delta og sette fokus på arbeidet. Diakonen i Gand kommer ofte innom på 

fredager for å spise lunsj, og for å være med på fredagsturen. Denne kontakten 

betyr mye både for virksomheten og for deltakere her. 

 

• Kontakt med humanitære lag og foreninger: Vi deltar gjerne på ulike medlemsmøter 

med informasjon om arbeidet ved Crux. 
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• Ganddal atletklubb: Vi trener mandag, onsdag og fredag kl. 09:30-10:30. Styret for 

klubben og andre som trener har tatt oss vel imot.  

 

Næringslivsaktører 

 

• Kiwi og Deli de Luca. Vi henter ukentlig matvarer hos Kiwi Hoveveien, Kiwi 

Hommersåk, og Deli de Luca, Vågsgata. Dette betyr mye for vårt matbudsjett og at 

vi i det daglige har kunnet servere god og næringsrik mat, og noe søtt når 

anledningen har vært der. Måltidsfellesskap på Crux er viktig. 

 

• Sola Auto. På Crux har vi tre biler som blir brukt daglig. Vedlikehold av gamle biler 

har vært en krevende utgiftspost. Derfor var det stor hjelp for oss da Sola Auto i 

2018 sa ja til å hjelpe oss med vedlikehold av bilene, og ekstra hyggelig er det at 

medarbeiderne gjør det med stort engasjement og stolthet over å støtte nettopp 

Crux oppfølgingssenter. 

Hverdagen  

I løpet av 2019 har vi ved Crux oppfølgingssenter registret kontakt med 232 personer. 

Noen har klare mål og ønsker å bruke Crux regelmessig som en del av sin 

rehabilitering. Andre kommer hit med ønske om å få mer informasjon om tilbudet her. 

Det daglige oppmøte på Crux varierer fra en håndfull personer til et tyvetalls. Våre 

yngste deltakere er i 20-årene, de eldste har passert 60. De aller fleste er i 30-40-årene. 

Livssituasjon og hva den enkelte søker og har behov for er svært forskjellig. Mange 

vektlegger det å ha noe å stå opp til; aktiviteter og felleskap. Arbeidshjulet er et godt 

utgangspunkt i samtaler, og hjelper deltakerne til refleksjon, og det å ta grep om 

individuelle utfordringer. 

De første deltakerne kommer samtidig med staben kl. 08. Staben starter med morgen-

møte, deltakere gjerne med kaffe, avis og en prat. Fra kl. 08:45 er det fokus på felles 

aktiviteter og oppgaver. 

Mandag til torsdag spiser deltakere på Crux Vedlikehold frokost før de reiser ut på 

forskjellige arbeidsoppdrag. Crux har åpent mandager, onsdager og fredager. Deltakere 

som vil være med på trening på Ganddal atletklubb må være på Crux senest kl. 09:15. 

Deltakere som ikke vil trene søker fellesskap på Crux. Etter hvert kommer frivillige 

medarbeidere og starter lunsjforberedelsene som fyller huset med vellukt og lunsjbordet 

med velsmakende retter. Måltidsfellesskapet er sentralt og viktig for oss. Etter lunsj er 

det forskjellige aktivitetstilbud, og rom for samtaler og individuell oppfølging. 

Vi ønsker at Crux ikke bare skal være et sted å komme til, men også et utgangspunkt 

for aktivitet og turer. På mandager har vi tematreff; en åpen samtale hvor vi drøfter tema 

som oppleves viktig for hverdagsliv, rehabilitering og livskvalitet. Onsdag etter lunsj er 

det mulighet for å bli med ulike kreative aktiviteter på Crux. Hver fredag arrangerer vi 

fredagsturer i nærområdet, annenhver fredag i samarbeid med CRUX Verksgata. Som 

regel vil det alltid være noen som av forskjellige årsaker ikke kan bli med på tur. De 

inviteres til en omgang Yatzy; et spill som preges av jevnt fordelt flaks og uflaks, og 

bidrar til fellesskapsopplevelse og god stemning. 

Før vi stenger og går kl. 15:30 vil som regel de sist gjenværende deltakere og ansatte ta 

en runde med støvsuger og mopp for å gjøre det trivelig for dem som skal bruke Crux 

om kvelden eller som kommer dagen etter. 
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Tirsdager og torsdager vil ofte gi noe rom til administrasjon og praktiske gjøremål, 

samtaler med deltakere og samarbeidsparter, utadrettet virksomhet og forberedelser. 

Ett sentralt aktivitetstilbud ved Crux er Crux Vedlikehold. Crux Vedlikehold tar 

arbeidsoppdrag for privatpersoner, borettslag og næringsliv. Vi ønsker å tilby praktisk 

meningsfull arbeidstrening, og utføre oppdragene på en måte kundene kan være 

fornøyd med. Samtidig ser vi på aktivitetene som en arena for å lære nye ting, gjøre ting 

sammen, og se den enkeltes potensiale og utfordringer i et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Crux Vedlikehold gir arbeidstrening mandag – torsdag kl. 09-15. 

Noen kommer og er på Crux fra vi åpner til vi stenger for dagen. Andre er innom deler 

av dagen eller bare for kortere ærend. Deltakerne er forskjellige, og skal selvfølgelig 

benytte Crux i samsvar med sine behov og ønsker. Noen deltakere ønsker oss inn i 

ansvarsgruppene sine, og det prøver vi å prioritere. Vi ønsker å ha en fleksibel 

tilnærming. Deltakerne kan spørre oss om alt; det er ikke alltid vi har den tiden som 

kreves, og det er ikke alltid vi har den kompetansen som er nødvendig, men vi ønsker å 

gå sammen med deltakerne mot de mål den enkelte har satt seg. Noen ganger er det 

viktigste å få satt ord på ting som man synes er vanskelig. Andre ganger kan det være 

hjelp med data eller lekser, hjelp til å få tatt vanskelige telefoner etc. 

Det er relativt enkelt å holde oversikt over hvor mange deltakere som er innom Crux i 

løpet av en dag, men andre møtepunkter kan være vanskeligere å registrere. Mye av 

kontakt og oppfølgingsarbeidet skjer også per samtaler og meldinger på telefon, og vi 

har ingen registrering som fullt ut dokumenterer dette. 

Crux har fleksible og dedikerte ansatte og frivillige medarbeidere som i mange år har 

gjort det mulig å få til faste kveldsarrangement på Crux. Det er blitt sagt at diakonien 

fortsetter der det offentlige slutter. Vi vet at frivillige medarbeidere og ansatte, utover 

arbeidstid og på frivillig basis, inviterer deltakere med på foredrag, teater, kafe, og går 

på hjemmebesøk etc. Å bygge nye sosiale nettverk er utfordrende, og for noen av 

deltakerne blir kontakten med Crux en viktig kilde til omsorg, fellesskap og tilhørighet. 

Stiftelsen har en ambisjon om å gjøre verden litt bedre. Det handler om det nære og det 

konkrete. 

I løpet av året treffer vi mange mennesker; noen bare i korte øyeblikk, andre blir vi godt 

kjent med. Vi blir daglig minnet på at mennesker er mye mere enn førsteinntrykket, mer 

enn diagnoser og rushistorie, mer enn kriminalitet og soningsforhold, mer enn det en 

ikke føler en har lykkes med, og kan kjenne skyld og skam over. Endringsprosesser er 

krevende og tar ofte lang tid. Vi kan kjenne på ærbødighet, og takknemlighet over den 

åpenheten og tilliten som vises i sårbare og ofte krevende prosesser i våre deltakeres 

liv.  

Noen deltakere gir uttrykk for en tilhørighet som gjør at kontakten vedvarer over tid. Det 

at tidligere deltakere stikker innom eller tar kontakt er ofte gode møter og stor 

inspirasjon. Det er motiverende for oss å se at deltakere klarer å stå i prosessene og tar 

skritt i det å nå egne mål; enten det er knyttet til å leve rusfritt, det å klare å bo eller 

holde på en jobb, eller komme i kontakt med gamle venner eller det å få nye kontakter. 

Aktiviteter                                                                                                                                   

Det har i 2019 vært 2208 oppmøter på aktiviteter i regi av Crux oppfølgingssenter. 

Eksempler på aktiviteter ved Crux oppfølgingssenter i 2019: 

• Arbeidstrening i Crux Vedlikehold, mandag-torsdag kl. 09-15. 

• Tilbud om trening på Ganddal atletklubb, tre dager i uka kl. 09:30-10:30 
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• Tematreff/husmøter. Mandager kl. 12:30-13:15.  Åpen gruppesamtale 

om tema som er viktig for hverdagsliv og rehabilitering.  Husmøte første 

mandag i måneden. 

• Kreativ Time. Onsdager kl. 12-14. Varierte kreative uttrykk. 

• Fredagstur, kl. 12:15-14:45. Turer i nærområdet + noen dagsturer. 

• Jentekvelder siste tirsdagen i måneden, kl. 19-21. Kreativ fellesaktivitet, 

god mat og massasje for dem som ønsker det. 

• Damenes aften på kvinneavdelingen Stavanger fengsel, en onsdag 

kveld i måneden med mål om å bringe velvære og verdi. 

• Kveldsåpent første og tredje torsdag i måneden kl. 18:30-21. Varm mat, 

uformell prat, diverse spill, noen ganger eksterne gjester/program. 

• SHINEWomen kurs 

• Aktivitetskveld 3.hver lørdag kl. 17-21 
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For meg er Crux en plass hvor jeg kan 

komme om jeg har en god eller en dårlig 

dag. Crux er trygge, rusfrie og gode 

omgivelser med godt fellesskap.  

- Deltaker 1)Temasamtale rundt Arbeidshjulet 

2) Havrafting i Sokndal 

3)Utdeling av støtte til Crux fra Godhet Sandnes. 

4) Frivilliges Aften 

5) Lørdagsåpent 
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Høydepunkter  

CRUX erfaringsnettverk                                                                                           

CRUX har fokus på å styrke erfaringskompetansen i oppfølgingsvirksomhetene. Ved 

hjelp av midler fra Helsedirektoratet, ble det i 2019 etablert et erfaringsnettverk for 

ansatte og frivillige som selv har gjennomlevd og bearbeidet noe av det deltakerne går 

igjennom. Flere av disse har vært knyttet til CRUX i en årrekke, og nettverket har vært 

ledet av en ansatt med erfaringskompetanse. 

Gruppen gjennomførte tre samlinger, samt et to-dagers kurs i regi av KBT 

(Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling). Gjennom året har 

erfaringsnettverket fremmet flere viktige saker for ledelsen. Vi er stolte av 

erfaringsnettverket og deres innsats i oppstartsåret.  

Fra Crux oppfølgingssenter er det ansatt med erfaringskompetanse som har ledet og 

deltatt i nettverket. 

SHINEWomen                                                                                                                 

Ved utgangen av 2018 fikk Crux oppfølgingssenter restmidler fra Helsedirektoratet til et 

prosjekt kalt «Kvinner i fokus» Ett av hovedmålene var å tilpasse og tilby kurset 

SHINEWomen til deltakere på Crux og på kvinneavdelingen i Stavanger fengsel. Det 

første kurset gikk over fire samlinger. Tilbakemeldingene fra deltakerne medførte at vi 

for de følgende kursene utvidet slik at kursopplegget gikk over 6 samlinger.  

Det har i 2019 blitt avhold fire kurs – to på Crux og to i Stavanger fengsel. Mål for kurset 

er å bygge opp kvinners identitet og selvfølelse gjennom fokus på temaene verdi, styrke 

og hensikt. Det er et styrkebasert kurs, og har sterkt fokus på å bygge opp den enkelte i 

fellesskap. Totalt 23 kvinner deltok på kurset, og vi holdt også et individuelt kursopplegg 

for en engelskspråklig deltaker.  

Deltakerne uttrykte at det var godt å være i et trygt fellesskap, at de har fått et annet syn 

på seg selv og opplever at de har mer verdi. Noen sa de begynner å bli glade i seg selv, 

og andre gir tilbakemelding på at de bruker det de har lært i hverdagen og relasjoner. 

En av tilbakemeldingene var at deltakerne ønsket å fortsette prosessen med fokus på 

denne type tema, og som respons på dette begynte vi å utvikle SHINEDeeper som 

bestod av månedlige samlinger hvor en tok for seg tema relatert til verdi, styrke og 

hensikt. Vi gjennomførte dette høsten 2019 for kvinner som hadde fullført 

SHINEWomen kurset. 

SHINEWomen er noe vi ønsker å videreføre i 2020 da vi ser at det møter et behov hos 

kvinnene vi jobber med. Det bygger opp egenverdi og selvfølelse, samtidig som det 

styrker selvtillit og utruster dem i møte med samfunnet og andre mennesker. 

Lørdagsåpent på Crux                                                                                            

Mange deltakere opplever at helgene kan være lange og utfordrende. Helgene kan 

forsterke opplevelse av ensomhet og mange forteller om usikkerhet rundt det å gjøre 

helgeaktiviteter som ikke er relatert til rus, og det å etablere kontakt med og inngå i nye 

rusfrie nettverk. På Lørdagsåpent på Crux møter en andre som er i samme situasjon, og 

man gjør positive aktiviteter sammen med andre i et trygt og rusfritt fellesskap. Gjennom 

disse samlingene bygges nettverk slik at man på eget initiativ også har gjort andre ting 

sammen.  

I 2019 har erfaringskonsulent hatt ansvar for Lørdagsåpent på Crux hver tredje lørdag 

fra kl 17-21. Det er vanligvis mellom 7-11 deltakere som kommer.  Kveldene består av 
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måltidsfellesskap, noen ganger quiz og brettspill på Crux, andre ganger går man 

sammen på kino. Det er deltakerne som bestemmer hva man skal gjøre sammen.  

God å snakke med                                                                                                  

Kirkens SOS har utviklet et samtalekurs som heter God å snakke med. Gjennom et 2 

timers kurs formidles refleksjon rundt samtale og gode samtaletips. I mars 2019 

arrangerte vi sammen med Kirkens SOS Rogaland samtalekurset God å snakke med på 

Crux. Kurset var åpent for deltakere, frivillige medarbeidere og ansatte. 

Satsningsområder 2019 

Mål for stiftelsen CRUX                                                                                  

Stiftelsen CRUX har utarbeidet en strategiplan for 2018–2023 som gir føringer for 

virksomhetenes tiltaksplan og mål. 

  

Vi skal øke vår bevissthet og vår selvforståelse som en diakonal, ideell virksomhet. 

Dette gjelder også våre holdninger og handlinger i møte med enkeltmennesker. For å 

imøtekomme flere menneskers utdekkete behov for støtte, ønsker vi å vokse. Vi vil 

jobbe aktivt med utvikling av tilbudene i og rundt virksomheten, samtidig som vi sikrer 

forsvarlig drift. 

Vi er opptatt av kvalitet, inkludert faglighet og godt tverrfaglig samarbeid. Dette gjør oss 

til et relevant oppfølgingstilbud og en relevant samarbeidspartner for offentlige og 

frivillige aktører innen rus- og kriminalomsorg og psykisk helse. 

Stiftelsen CRUX ønsker å være synlig som en tydelig diakonal stemme i samfunnet for å 

fremme deltakernes interesser. 

I tillegg til vanlig drift har vi hatt spesielt fokus på følgende områder i året som har gått: 

 

Faglige oppdateringer                                                                                           

Stiftelsen sentralt arrangerte i 2019 regionale samlinger for iverksettelse av Arbeids-

hjulet som metode. I tillegg ble det gjennomført en fagsamling for ansatte i CRUX 

Seksjon oppfølging, med traumebasert omsorg som tema. Høsten 2019 ble det 

gjennomført en snekker-/fagsamling for virksomheter som har arbeidstreningstiltak, 

tema var HMS-arbeid.  

I årsmelding 2018 pekte vi ut følgende fokusområder for 2019: 

Arbeidshjulet                                                                                                              

Fokus: Crux oppfølgingssenter skal i 2019 jobbe videre med bevisstgjøring, og 

presentere Arbeidshjulet ovenfor deltakere som ønsker dette tilbudet. 

Arbeidshjulet er blitt presentert i samtaler med den enkelte deltaker og i forbindelse med 

samlinger i miljøet. Vi opplever at mange er nysgjerrige på eller positive til en slik 

oppfølging. På den andre siden kan slike individuelle samtaler være ganske tidkrevende 

og med en liten bemanning vanskelig å kombinere med faste aktiviteter og daglig drift 

på Crux. 

Arbeidshjulet har hjulpet ansatte til å bli mer bevisst mangfoldet i helhetlig oppfølging, 

og slik kunne legge til rette for en dialog rundt deltakerens sentrale livsområder og 
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grunnleggende levekår. Vi registrerer at både deltakere og samarbeidsparter positivt har 

lagt merke til økt fokus på individuell oppfølging ved Crux oppfølgingssenter. 

Kvinner i fokus                                                                                                          

Fokus: Styrke og utvikle tilbud til kvinner som kommer ut av rus og kriminalitet. Tilpasse 

og implementere kurset SHINEWomen i fengsel og på oppfølgings-senteret, styrke 

pågående aktiviteter til kvinner, og å øke kapasiteten til individuell oppfølging av kvinner. 

Prosjektet ble gjennomført i 2019 ved Crux oppfølgingssenter og kvinneavdel-ingen 

Stavanger fengsel. Sentrale element var SHINEWomen, Arbeidshjulet (individuell 

oppfølging) og Jentekvelder på Crux og Damenes Aften ved kvinneavdelingen 

Stavanger fengsel. 

Når det gjelder det faglige grunnlaget for aktivitetene som ble gjennomført, så er det 

basert på Recovery tenkning, traumebevisst omsorg, metodikken arbeidshjulet og 

verdien av fellesskap som metode. I planleggingen av SHINEWomen benyttet vi 

allerede utarbeidet kursmateriell. Dette materiellet brukte en styrkebasert tilnærming. 

Dette grunnlaget har gjort at vi i aktivitet og individuell oppfølging har hatt fokus på at 

den enkelte skal ta tak i eget liv, og selv oppdage den verdien og de ressursene de har. 

Samtidig har vi hatt fokus på den rollen vi har i hverandres liv, og at fellesskapet kan 

være med på å bygge opp og styrke den enkelte. 

Tilbakemeldingene på alle aktivitetene er positive, og vi opplever vekst og framgang i 

prosessene kvinnene befinner seg i. Vi ser at relasjoner blir dypere, og kvinnene 

opplever mer endring.  

Kommunal rusomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner og friomsorgen gir også gode 

tilbakemeldinger både på tilbudene for kvinnene og på den individuelle oppfølgingen av 

kvinner tilknyttet deres tjenester. 

Jæren Recovery College                                                                                          

Fokus: Vi ønsker å bidra aktivt til utviklingen av JRC. Samtidig som det er viktig å få 

tydeliggjort hva et slikt samarbeid innebærer og hva vi som en non-profitt aktør kan 

bidra med. 

Jæren Recovery College ble etablert i 2018 som et forprosjekt for 2019. JRC har som 

mål å utvikle og holde kurs hvor personer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og 

fagfolk i fellesskap setter fokus på recovery, håp, mening, tilhørighet, identitet og 

empowerment. 

Crux oppfølgingssenter har i 2019 deltatt i styringsgruppa for Jæren Recovery College. 

Vi er en av flere frivillige aktører som er med og det er fortsatt behov for å avklare vår 

rolle i et samarbeid hvor finansiering av JRC vil bli en av de store utfordringene. 

Øke inntekter                                                                                                              

Fokus: Holde utgiftene nede og øke inntektene. Økt støtte fra næringsliv og øke 

givertjenesten til Crux oppfølgingssenter. 

Det har i løpet av året blitt gjort ulike forsøk på å øke inntekter fra næringsliv og for å få 

private givere til givertjenesten. Vi har ikke nådd de målene vi satte oss i budsjett 2019. 

Regnskapet for Crux oppfølgingssenter 2019 viser et underskudd på kr 19.416,-. Når 

underskuddet ikke ble større skyldes det i stor grad at virksomheten ble tilført en noe 

større andel av stiftelsens statlige tilskudd enn budsjettert. Det skal sies at noen lokale 

firma har bidratt med god støtte til konkrete aktivitet og turer, men det er vanskeligere å 

få støtte til ordinær drift. 
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Vi ønsker å være en virksomhet i utvikling og vi er derfor nødt til å ha et kontinuerlig 

fokus på driftsutgifter og det å øke inntekter for å sikre grunnlag for forutsigbar og 

forsvarlig drift. Vi tror at det er et potensiale for økte inntekter fra næringsliv og 

privatpersoner, men det gir seg ikke selv og vil kreve tid og individuell oppfølging.   

Andre utfordringer: 

Styrking av Crux Vedlikehold                                                                                     

Crux vedlikehold har 1 ansatt arbeidsveileder/tømrer. Det er en krevende oppgave å 

balansere at det fire dager i uken er tilstrekkelig med oppdrag til det antall deltakere en 

til enhver tid har med seg. Noen ganger har deltakerne også behov for å være med på 

møter etc, noe som påvirker og stykker opp arbeidsdagen. Arbeidsveileder skal også 

holde kontakt med kunder og sikre potensielle oppdrag. Det har i mange år vært et 

ønske om å styrke tilbudet ved Crux Vedlikehold.  

I virksomhetens årsplan/tiltaksplan for 2019 heter det: Gjennom god drift og omdømme 

nå budsjett, slik at vi kan vurdere økt bemanning, med mål om å ansette snekker i 50-

100 %. Dette vil åpne for flere deltakerplasser. 

Vi opplever at Crux Vedlikehold har et godt omdømme, og at kundene er fornøyd med 

den jobben vi gjør. Skal vi være i stand til å lønne flere medarbeidere knyttet til Crux 

Vedlikehold vil vi være avhengige av tilsvarende økt omsetning.  

Med unntak av vintermånedene november – februar, har vi en overvekt av 

hageoppdrag. På bakgrunn av dette, ønsket vi å prøve ut en ordning med gartner 

tilknyttet virksomheten. Ved hjelp av prosjektmidler fikk vi også ansatt en snekker for 

perioden august-desember. Ingen av disse ansettelsesforholdene ble videreført ut over 

2019. Men utvidelse av aktiviteten ved CRUX vedlikehold er likevel et mulig tiltak på 

sikt, dersom vi blir trygge på at det er driftsmessig forsvarlig. 
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Fakta og tall 2019  

(2018 i parentes)  

Deltakere  

Antall kontakter totalt: 232 (234)  

Antall regelmessige deltakere: 44 (45) 

Antall periode deltakere: 74 (69)  

Antall sporadiske kontakter/gjester: 124 (121) 

Tilhørighet, kommuner som gav tilskudd 2019  

Sandnes 87 (84) 

Stavanger 65 (63) 

Time 5 (6) 

Klepp 3 (3) 

Gjesdal 7 (5) 

Tilhørighet, kommuner uten tilskudd  

Andre kommuner fylket: 29 (29) 

Andre kommuner: 23 (33) 

Kommune ikke oppgitt: 3 (0) 

Utland: 10 (10) 

I det daglige oppmøtet er langt de fleste bosatt i Sandnes. Noen kommer fra 

omkringliggende kommuner. Gjennom samarbeid med nabokommuner, 

behandlingsinstitusjoner og kriminalomsorg gir vi tilbud til personer bosatt andre steder. 

Alder, Kjønn 

Kvinner: 102 (92) 

Menn: 130 (142) 

Snittalder: 37 år (37) 

Kontakt som del av: 

Behandling: 80 (57) 

Soning: 82 (92) 

Noen aktivitetstall                                                                                                       

Antall besøk: 2208 (2543)                       

Crux Vedlikehold: 166 ganger, 323 deltakere                                                                                      

Trening: 125 ganger, 345 deltakere                                                                      

Tematreff: 35 ganger, 160 deltakere                                                                           

Kreativ Time: 29 ganger, 77 deltakere                                                                    

Fredagstur: 34 ganger, 164 deltakere                                                                  

Jentekvelder: 9 ganger, 79 deltakere                                                                    

Damenes Aften: 10 ganger, 101 deltakere                                                      

SHINEWomen: 29 ganger, 138 deltakere                                                        

Kveldsåpent (torsdager): 18 ganger, 167 deltakere                                                             

Lørdagsåpent: 14 ganger, 87 deltakere  

(I aktivitetstallene er det ikke tatt med ansatte og frivilliges deltakelse i aktivitetene.) 

Arbeidstrening                                                                                                             

Crux Vedlikehold: 9 deltakere (14)                                                                     

Miljøarbeid 2 (4)                                                                                                                   
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APS: Ingen                                                                                                                   

KVP: Ingen                                                                                                          

Aktivitetstall Kriminalomsorgen                                                                            

Fengselsbesøk/antall samtaler enkeltpersoner: 12 personer (27)                

Samfunnsstraff: 2 personer/198 timer (5/261)                                                     

Elektronisk kontroll: 3 personer/140 timer (3/135)                                    

Narkotikaprogram med domstolskontroll 2 personer/382 timer (2)             

Frigangstillatelse for å delta på Crux/Crux Vedlikehold 4 personer/2457 timer (5/1092) 

Frigangstillatelse andre: 1 

Frivillige 

Antall frivillige: 47 (57) 

Antall nye frivillige: 9                                                                                                        

Antall timer/årsverk: 2000 timer/1,1 årsverk (2688/1,6) 

Ansatte pr 31.12.19                                                                                                                        

Antall ansatte: 5 (4)                                                                                                      

Antall årsverk: 3,7 (3,45)  

Driftsstyret                                                                                                                      

Per Asle Ousdal, styreleder                                                                                            

Lise S. Markhus                                                                                                         

Margrete Nessa                                                                                                            

Trude Lønning                                                                                                               

Geir Berge                                                                                                                  

Ingvar Josdal (tom 30.06.19)                                                                                     

Hanne B. Gardum (tom 30.06.19)                                                                                   

Tone Årsvoll (fom 01.07.19)                                                                                                  

Per Magne Kjølleberg (fom 01.07.19) 

Økonomi                                                                                                            

Omsetning i 2019 ble på kr 3.945.515. Sentrale samarbeidspartnere var Helse-

direktoratet kr 1.100.000 og Justisdepartementet kr 220.000. Sandnes kommune bidro 

med kr 9255.000. Kommunene Time, Stavanger, Gjesdal og Klepp bidro til sammen 

med kr 119.385. Salg av tjenester (Crux Vedlikehold) bidro med kr 740.459.                                    

Prosjektmidler fra Helsedirektoratet kr 545.000. Andre tilskudd vi rapporterer på kr 

70.000. Gave og støtte fra legater, stiftelser og privatpersoner bidro med kr 215.682. 

Husleieinntekter/andre inntekter var kr 9.990. 
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Fokus i 2020  

I 2020 vil CRUX Seksjon oppfølging ha fokus på blant annet erfaringskunnskap, 

pårørendearbeid og frivillighet. I tillegg jobber vi nå med innføring av system for løpende 

feedback fra deltakerne på den veiledningen de får. Rambøll kommer til å gjennomføre 

en ny deltakerundersøkelse ved alle CRUX sine oppfølgingssenter, lik den som ble 

gjennomført i 2018. Det vil også bli arrangert en 2-3 dagers fagsamling for alle ansatte i 

seksjonen. 

 

I tillegg vil vi ved Crux oppfølgingssenter jobbe med å: 

Stabsutvikling                                                                                                                   

Vi ønsker i 2020 å sette fokus på stabssamarbeid og trivsel i staben. Staben ved Crux 

oppfølgingssenter er liten, men består av engasjerte og dedikerte medarbeidere som vil 

mye og strekker seg langt.  

Ved inngangen til 2020 har en medarbeider søkt og fått innvilget ett års permisjon. 

Siden vi, så langt mulig, ikke ønsker å redusere i tilbudene til deltakerne så vil det i alle 

fall for en tid medføre merarbeid på staben. I en slik situasjon må vi være bevisst fare 

for slitasje og utbrenthet, og være realistiske med tanke på nye prosjekter vi engasjerer 

oss i.  

Det er også krevende, og skaper noe usikkerhet hos medarbeidere at vi langt inn i året 

må leve med usikkerhet rundt svar på prosjektsøknader og andre faktorer som påvirker 

finansiering. Crux oppfølgingssenter har siden 2018 hatt ansatt erfaringskonsulent. 

Dette betyr mye for deltakerne, for stab og virksomheten som helhet. Denne stillingen er 

dels finansiert via givertjeneste og dels prosjektmidler. Pr mars 2020 venter vi på svar 

på to prosjektsøknader som vil være av betydning for finansiering av denne stillingen. 

Arbeidshjulet                                                                                                                                                                                                    

Vi ønsker å tilby deltakerne våre individuell helhetlig oppfølging. Vi opplever at 

Arbeidshjulet er et nyttig verktøy for å skape refleksjon rundt den enkelte deltakers 

livssituasjon og mål.  

Ved årsskiftet 2019 ble Arbeidshjulet implementert i stiftelsen. I løpet av ett år er det 

deltakere som slutter og nye deltakere som kommer til. Vi opplever at det fortsatt er 

behov for bevisstgjøring i staben, og fokus med tanke på å presentere Arbeidshjulet 

ovenfor deltakerne; slik at det skapes rom og trygghet for dem som ønsker en slik 

oppfølging.   

SHINEWomen kurs                                                                                        

Prosjektmidler fra Helsedirektoratet i 2019 lå til grunn for etablering av SHINEWomen 

kurs på Crux. Tilbakemeldingen på SHINEWomen kursene i 2019 har vært udelt gode. 

Vi har søkt prosjektmidler for 2020 for å fortsette arbeidet. 

Vi ønsker å fortsette å tilby SHINEWomen kurs både på oppfølgingssenteret og i 

Stavanger fengsel, og håper at dette på sikt kan etableres som fast tilbud ved 

virksomheten. 

Noen av deltakerne på kursene ønsket mere av det samme. Det var bakgrunnen for at 

vi i 2019 etablerte SHINEDeeper. Vi ønsker å fortsette utviklingen av SHINEDeeper, og 

gjennom dette kunne gi en mer langsiktig oppfølging med fokus på prosessene relatert 

til identitet og selvfølelse for kvinner. 

Vi ønsker å øke deltakermedvirkningen i kursholding SHINEWomen og utvikling av 

SHINEDeeper. På den måten kan SHINE bli en arene for vekst på flere områder i den 

enkeltes liv. 
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Øke inntektene                                                                                                         

Budsjett for 2020 er vedtatt og budsjettet innebærer at vi fortsatt må ha ent kontinuerlig 

fokus på å holde driftsutgiftene nede og øke inntektene. Vi tror det er potensiale til økt 

støtte fra lokalt næringsliv, og vi vil i 2020 arbeide videre for å øke givertjenesten til Crux 

oppfølgingssenter. 

 

 

 

 

 

SHINEWomen har som mål å bringe 

verdi, styrke og hensikt i kvinners liv. 
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Vi tror på kraften i gode  

relasjoner der det faglige og  

det vanlige virker sammen. 

 

 

Jonas Lies gate 11, 4319 Sandnes 

Telefon: 51210191 

crux@stiftelsencrux.no 

stiftelsencrux.no 



Stiftelsen CRUX

Storgata 10 B

0155 Oslo

Tlf + 47 23 32 75 50

Org.nr 975387011

Konto 3000 22 95284

hovedkontoret@stiftelsencrux.no

www.stiftelsencrux.no

Crux oppfølgingssenter

Søknadsbudsjett Stavanger kommune

Støtte fra Stavanger kommune  (søknadssum) 100 000 Porto, telefon, kontorkostnader, kopiering

Medlemskontingent Annonser, reklame

Inntekter aktiviteter Leasing og leie utstyr

Inntekter fra salg varer og tjenester Diverse Inventar/ utstyr

Inntekter fra leie, provisjon og sponsorer Styremøter/årsmøte

Andre inntekter (spesifiser) Husleie og bokostnader

Transportutgifter 5 000

Lønn og sosiale kostnader 65 000

Pensjoner og forsikring 4 000

Honorar, gaver

Matvarer 5 000

Finanskostnader

Andre utgifter (spesifiser) 21 000

Totalt inntekter 100 000 Totalt utgifter 100 000

Andre utgifter:

SHINE-Women kurs 5 000

Damenes aften Stavanger fengsel 6 000

Kveldsåpent Crux 5 000

Lørdagsåpent 5 000

21 000

Inntekter Utgifter

mailto:hovedkontoret@stiftelsencrux.no
http://www.stiftelsencrux.no/
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  Nøkkeltall for stiftelsen CRUX, Seksjon oppfølging 2019 

 

       
Stiftelsen CRUX, Seksjon oppfølging driver åtte oppfølgingssentre. Sentrene er rusfrie arenaer for 
mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet, og tilbyr tjenester før, under og etter soning eller behandling. I tillegg 
driver vi ett tiltak for mennesker i aktiv rus, og tre boligtiltak. 

 
 
Deltakere  
Totalt 952 deltakere i 2019, hvor av 132 var nye. Deltakerne var fra 18 år og oppover, med en 
gjennomsnittsalder på 41,4 år. 39% av deltakerne var kvinner, 61% menn. 
 
Besøk og treffpunkter  
Virksomhetene hadde 22 131 registrerte besøk. I tillegg kommer:  
* Besøk for matutdeling: 10 164 
* Hjemmebesøk: 341 
* Treff utenfor sentrene: 394  
* Oppfølging av deltakerne per telefon og SMS: over 14 858 

* Registrerte tilfeller av praktisk hjelp: 528 
 
Arbeidstrening, utdanning og fritidsaktiviteter  
47 personer fikk i 2019 tilbud gjennom de rundt 30 tiltaksplassene vi disponerer i regi av NAV. Minst 
130 personer deltok i et 20-talls forskjellige arbeidsrettede aktiviteter ved oppfølgingssentrene i 2019. 
24 har deltatt i undervisning i vår regi, og tatt eksamen. Flere har tatt fagbrev. 
 
Det legges også til rette for andre former for aktivitet, som sosialt samvær, felles måltider, fysisk 
aktivitet, kreative og musikalske aktiviteter, turer etc., der også pårørende i noen tilfeller inkluderes.  
 



 

Side 2 av 2 
Nøkkeltall CRUX Seksjon oppfølging 2019 

 
Det ble registrert 4966 treffpunkt i tilknytning til slike fellesskapsbyggende aktiviteter i 2019 
 
Tiltak for personer under soning  
CRUX har samarbeidsavtaler med kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg). I 2019 gjennomførte 
CRUX-ansatte 579 besøk til enkeltpersoner i fengslene. I tillegg kan innsatte delta på samlinger og 
aktiviteter i vår regi, både i fengslene og ved oppfølgingssentrene.  
 
I 2019 gjennomførte 19 personer samfunnsstraff ved våre oppfølgingssentre, og 18 var hos oss på 
soning med elektronisk kontroll. I alt 12 personer gjennomførte soning på ND (Narkotikaprogram med 
domstolskontroll) ved våre oppfølgingssentre. I tillegg var det minst 7 personer under prøveløslatelse 
eller på frigang fra fengsel som benyttet seg av våre aktivitetstilbud. 
 
Pårørende  
Virksomhetene har registrert 142 kontaktpunkt med pårørende. 33 av disse var barn, Enkelte av 
virksomhetene har også turer og aktiviteter som er særlig tilrettelagt for barna.  
 
Boligtilbud  
29 personer hadde i 2019 bolig gjennom våre tre boligtiltak Ut over dette registrerte vi 35 personer som 
fikk oppfølging i bolig, inkludert bistand til å finne egen bolig, flyttehjelp etc. 
 
Samarbeid med andre 
Vi samarbeider tett med en rekke instanser og organisasjoner som berører våre deltakere. Våre ansatte 
har registrert deltagelse i 216 ansvarsgruppemøter. 
 
Ansatte og frivillige  
Stiftelsen CRUX, Seksjon oppfølging hadde 76 ansatte og ca. 54,8 årsverk knyttet til 
oppfølgingsvirksomhetene pr. 31.12.2019. I tillegg hadde vi 168 frivillige medarbeidere hvorav 25 var 
nye. Deres innsats tilsvarte 16,3 årsverk. 
 
Økonomi  
Omsetningen i CRUX, Seksjon oppfølging var på 49,3 millioner i 2019. 
 
Inntektsfordeling:  
35,4 % fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet (inkludert prosjekttilskudd) 
33,2 % fra kommuner og fylkeskommuner 
23,4 % andre inntekter (gaver, stiftelser, egne salgsinntekter)  
8 % fra NAV, stat og lokalt.  
 

Vi mottar også verdier i form av matvarer som dels inngår i driften og dels distribueres videre. I 2019 har 
vi delt ut mer enn 10 000 matposer til personer i sårbare livssituasjoner. 

Se også våre hjemmesider stiftelsencrux.no 

http://www.kirkenssosialtjeneste.no/
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