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FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL   
postmottak@stavanger.kommune.no 

Mer informasjon på www.stavanger.kommune.no 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Organisasjons nummer  

Frivillighet levekår – Søknad om tilskudd 
Frist 1. mai  

 
Det skal sendes ett skjema per tiltak. Dersom det søkes om driftstilskudd er det tilstrekkelig med én søknad. 

Kjetil Tjessem 

Opplysninger om søker      Alle felt må fylles ut. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet 

Søkers navn: 
Prosjektansvarlig: 

Stiftelsen CRUX, Crux oppfølgingssenter 

Adresse: Jonas Lies gate 11 

E-post: Crux@stiftelsencrux.no 

Kontonummer: 3000.22.95284 

Postnummer: 4319 Poststed: Sandnes 

Tiltaksansvarlig: 

Mobil: 47351548 Telefon: 51210191 

Opplysninger om tiltaket 

Tiltak Ettervern og aktivitetstilbud etter rusbehandling og soning 

For tidsbegrensede  
tiltak:  

 Oppstart  

Avslutningsdato 
 

 

Sammendrag 
(maks 1000 tegn) 
 
Ytterligere 
opplysninger kan 
legges ved 

Crux oppfølgingssenter er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å 
jobbe med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. 
Overgangen fra rusbehandling og soning er en sårbar tid, og det er viktig for 
deltakere å ha meningsfylt innhold i hverdagene slik at de kan forbli rusfrie 
 
Vi tilbyr et rusfritt værested med aktiviteter som turer, trening, kreaktive 
aktiviteter, samtalegrupper, og arbeidstrening på dagtid, samt sosialt fellesskap 
noen kvelder. Vi tilbyr også individuell oppfølging, og jobber med oppsøkende 
virksomhet inn mot behandlingsinstitusjoner og fengsel  
 
Vårt fokus er å bidra med oppfølging og støtte, samt gi deltakerne mulighet for 
struktur og sosial trening og nettverksbygging. Dette med mål om å kunne være 
del av en prosess med å etablere en rusfri tilværelse og oppleve økt deltakelse i 
samfunnet. I 2019 registrerte vi kontakt med 232 personer, derav 65 bosatt i 
Stavanger kommune.. 

975387011 

http://www.stavanger.kommune.no/
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Beskrivelse av tiltaket 

Formål/ 
målsettinger Crux oppfølgingssenter har som formål å være et rusfritt oppfølging og 

aktivitetstilbud til mennesker i gode prosesser etter rusbehandling og soning. 
 
Målet vårt er: 

 Å skape et trygt felleskap og å gi den enkelte en god og helhetlig oppfølging 
etter behov 

 Høy brukermedvirkning slik at tilbudet til den enkelte kan være mest mulig 
hensiktsmessig. 

 Å prioritere sunn mat og fysisk aktivitets som del av tilbudet, for å gi 
verdifulle verktøy til den enkeltes evne til å leve et sunt og helsebringende liv 

 Å være et fellesskap hvor relasjoner bygges og opprettholdes over tid. 
Tilfriskning og endring tar tid. Det er viktig med kontinuitet i gode relasjoner.. 

Søknadsbeløp: 100000 
Totalt budsjett 
dette tiltaket: 3705000 

 

 

 

For medlemsorganisasjoner:  
Antall medlemmer i Stavanger  

Ikke medlems org 

Antall 
frivillige 
medarbeidere i 
Stavanger: 

16 Hvilke 
oppgaver har 
frivillige 
medarbeidere 
per dags dato: 

Vi hadde i 2019 totalt 47 frivillige medarbeidere, av dem 
var 16 engasjert i frivillig arbeid i Stavanger fengsel. 
 
Oppgaver våre frivillige har er: Matlaging, henting av 
matvarer, samtaler og miljøarbeid, aktivisering av 
deltakere, deltakelse og ansvar på turer og trening og 
andre aktiviteter, deltakelse på Damenes Aften og 
SHINEWomen-kurs på Kvinneavdelingen i Stavanger 
fengsel, kjøring av deltakere for å nevne noe. 
 
Vi ser at tiltaket stimulerer til frivillig innsats og selv om 
vi har faste ansatte, så er vi avhengige av frivillige for å 
kunne gi den mengden og bredden i tilbudene som vi har. 
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Plan for 
søknadsåret: 

Arbeidshjulet – metode i inviduell oppfølging av deltakere. 
 
SHINEWomen kurs og tettere individuell oppfølging av kvinner. I 2019 fikk vi statlige 
midler til prosjektet «Kvinner i fokus» Kurset tar sikte på å øke kvinners selvfølelse og 
opplevelse av mestring. 6 kurskvelder + mulighet til å være med på samlinger etter kurset. 
Gode tilbakemeldingene fra deltakerne og samarbeidspartere gjør at vi ønsker å videreføre og 
utvikle dette arbeidet. 
 
Erfaringskonsulent og helgeaktivteter  Vi har ansatt erfaringskonsulent og ser at dette har 
stor betydning for deltakerne våre og etablering av tilbud i helgene. 
 
Oppfølging etter korona. Alle ansatte har møtt på jobb, og holder kontakt med deltakere pr 
telefon eller møte en-til-en, og praktisk hjelp. Vi har også samlet mindre grupper i hagen eller 
inne på Crux, Arbeidsgruppa har gitt tilbud til max 2 deltakere pr dag. Slik sett er 
tilbakemeldingene at vi har vært åpne og tilgjengelige selv i en periode med restriksjoner og 
fokus på smittevern 
 

Målgruppe: Mennesker over 18 år med rus eller kriminalitetshistorie som ønsker endring. 

Organisering/ 
samarbeids-
relasjoner 

Crux oppfølgingssenter er en del av stiftelsen CRUX som blant annet driver en 
rusbehandlingsinstitusjon i Stavanger. 
 
Stiftelsens hovedstyre har oppnevnt et lokalt driftsstyre for Crux oppfølgingssenter bestående 
av personer med bred kompetanse og bakgrunn fra økonomi, kriminalomsorg og kommunal 
psykiatri/rusomsorg. 
 
Crux oppfølgingssenter samarbeider med kommuner, kriminalomsorg, NAV, 
behandlingsinstitusjoner og frivillige aktører innen rus og kriminalomsorg. 
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Utfyllende 
beskrivelse av 
tiltakets innhold 
og gjennomføring 
(ved behov) 

Crux oppfølgingssenter ligger sentralt i Sandnes, men har deltakere fra alle de 
nærliggende kommunene (deriblant en stor andel fra Stavanger kommune). 

Kort forklart er Crux på dagtid (mandag-fredag) et rusfritt og trygt værested for 
mennesker som ikke er i skole eller arbeid. Vi har fokus på aktiviteter og turer og gode 
mestringsopplevelser i fellesskap. I tillegg til dette tilbyr vi individuell oppfølging. 
Crux Vedlikehold er et arbeidstilbud inntil fire dager i uken. Vi har også tilbud noen 
kvelder i måneden. Crux oppfølgingssenter har stort fokus på helsefremmende 
aktiviteter. Tre ganger i uken tilbyr vi trening på treningssenter, samt ukentlige turer i 
nærmiljø. Vi er opptatt av å tilby hjelp til de som deltar hos oss som ofte trenger 
assistanse med praktiske ting, samt det å bygge relasjoner og skape fellesskap. 

Vi har en stab på 3,65 årsverk, men i tillegg til dette har vi en stor gruppe frivillige 
som gjør tiltakene våre gjennomførbare (se informasjon over om dette). 

Vi har kontakt med personer med bosted Stavanger kommune i forbindelse med 
regelmessige besøk i Åna fengsel og Stavanger fengsel, samt i forbindelse med 
straffegjennomføring under Friomsorgens tiltak og i forbindelse med frigangsavtaler 
under soning. Vi er inne i kvinneavdelingen i Stavanger fengsel hver måned og 
arrangerer «damenes aften» for de innsatte for å gi dem livskvalitet og verdi. Vi tilbyr 
også individuelle samtaler til kvinnene en gang i måneden. Åna fengsel avdeling 
Rødgata kommer med en gruppe innsatte på vårt kveldsarrangement «kveldsåpent» to 
ganger i måneden. Personer i soning deltar også på våre månedlige «jentekvelder»- et 
rusfritt tilbud for kvinner med fokus på verdi og verdighet. 

Vi har kontakt med personer med bosted Stavanger kommune i forbindelse med 
regelmessig samarbeid med og tilbud til pasienter ved Veksthuset Rogaland, 
Frelsesarmeens behandlingssenter, CRUX Verksgata behandlingssenter, samt 
Gauselskogen behandlings- og rehabiliteringssenter. Kvinner herfra deltar også 
regelmessig på «jentekveldene» våre her på Crux. 

Crux har driftsavtale med Sandnes kommune som dekker del av driften, og vi får også 
mindre tilskudd for at par andre kommuner. (Se finansieringsplan). Driftsstilskudd fra 
Stavanger kommune vil medføre økt fokus på oppfølging av personer med bosted 
Stavanger kommune. Vi vil kunne gi økt prioritet til disse når det gjelder plasser på 
arbeidstrening og aktiviteter, og vi vil kunne delta mer aktivt i den individuelle 
oppfølgingen og være med i ansvarsgrupper. Vi er klar over at Stavanger kommune 
har mange gode tilbud, men til tross for dette opplever vi at Crux oppfølgingssenter 
fyller et behov for mange, spesielt i den sårbare tiden etter behandling og soning hvor 
tilrettelegging av andre tilbud ikke er på plass og der ofte er en «venteperiode».  

Deltakerne selv sier at tiden etter rusbehandling eller soning er særdeles sårbare, og 
faren for tilbakefall er stor. Mange uttrykker at Crux har vært og er en uvurderlig del 
av at de i dag kommer seg videre i livet, og de opplever at det å være del av et nytt 
fellesskap uten rus er veldig viktig for deres endringsprosess. De føler trygghet og 
tilhørighet og har noe å gå til. Og det er viktig å ha en struktur og mennesker som står 
sammen med dem i denne fasen. I flere tilfeller har brutte familierelasjoner begynt å 
bli gjenopprettet ettersom den enkelte klarer å stabilisere seg i et liv uten rus og 
kriminalitet.   

Høsten 2018 ble det gjennomført en brukerundersøkelse som gir Crux høy skår på 
betydning for deltakernes endringsprosess og tilfriskning. 

Vi får også tilbakemeldinger fra fagpersoner som følger opp brukere at vi er fleksible 
og har mulighet til å tilpasse tilbud til den enkelte deltaker ønsker og behov.       
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Totalkostnad NOK 

Søknadssum 100000 

Egen finansiering  775000 

Andre finansieringsmidler 2830000 

  

Sum inntekter  3705000 

Samlet finansieringsplan 

 
Vedlegg 

 

 

Årsmelding for 2019 
Regnskap for 2019 
Finansieringsplan for 2021 
 

 
FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL 
postmottak@stavanger.kommune.no. 
  
eller med post til: 
Stavanger kommune  
Postboks 8001  
4068 Stavanger 
 

Hvis organisasjonen 
søker om tilskudd 
fra kommunen for 
andre tiltak må disse 
tiltakene listes opp 
her: 
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