Bedre livskvalitet for mennesker som trenger det

Kirkens Sosialtjeneste
Det finnes alltid muligheter

Gjennom høy faglig kompetanse,
samarbeid, tålmodighet og realistiske
forventninger kan endring skje.
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OM KIRKENS SOSIALTJENESTE

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende,
diakonal og ideell stiftelse som tilbyr et bredt
spekter av tjenester innen helse og sosialfeltet.

å gå. I tillegg har vi fire kjerneverdier som

et omfattende og godt samarbeid med

soning eller behandling

skal prege vårt arbeid og måte å tenke på:

offentlige og private aktører innen helse-

> Mennesker med psykisk

Respekt, kompetanse, dristighet og håp.

og sosialfeltet, samt med ulike frivillige

Respekt
Kompetanse
Dristighet
Håp

organisasjoner.

Våre kjerneverdier

I dag har vi 17 virksomheter og rundt 300

utgangspunkt i det kristne menneskesyn,

til å utvikle tiltak som lytter til brukerne og

ansatte som arbeider med:

med respekt for den enkeltes integritet

som innehar høy faglig kvalitet.

som menneske. Slagordet vårt ”Det finnes
> Barnevern

alltid muligheter” minner oss om å stadig

Samarbeid

> Pykisk helsevern

se etter nye løsninger. Det forplikter oss

Kirkens Sosialtjeneste ser sine tjenester

> Rus- og avhengighetsbehandling

til aldri å gi opp, men alltid søke nye veier

som en del av en større tiltakskjede. Vi har

> Oppfølging før, under og etter endt

utviklingshemming
Historikk
I tillegg bidrar våre frivillige medarbeidere

Stiftelsen ble opprettet i 1987 og overtok

Økonomi

med stor innsats som tilsvarer mange års-

da aktiva og passiva fra foreningen Norsk

Organisasjonen er en ideell, non-profit

verk. Kirkens Sosialtjeneste ønsker å drive

Misjon Blant Hjemløse. Den ble avviklet

stiftelse. Hovedtyngden av virksomheten

ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskaps-

i 1986. I oppstarten bestod tilbudet for

finansieres gjennom samarbeidsavtaler

basert praksis og med arbeidsformer

det meste av spesialiserte barnevern-

med det offentlige. Disse avtalene er

preget av kvalitet og læring. Vi legger

institusjoner, men Kirkens Sosialtjeneste

etablert etter offentlige anbudskonkur-

vekt på høy faglig kompetanse i kombi-

har utvidet driften til flere fagfelt og til ulike

ranser basert på anskaffelsesregelverket,

nasjon med trygge voksenpersoner med

nivå innen helse- og sosialområdet.

eller gjennom nasjonale og kommunale

erfaring og et personlig engasjement.

Formålet vårt er å avdekke hjelpebehov i

støtteordninger. Andre inntekter kommer

befolkningen, og bidra med konkrete tiltak

fra legater og stiftelser, gaver fra menig-

Verdigrunnlag

for å bedre livskvaliteten for mennesker som

heter, privatpersoner eller bedrifter.

I Kirkens Sosialtjeneste arbeider vi med

trenger det. Dette har forpliktet stiftelsen
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KIRKENS SOSIALTJENESTE

BARNEVERN

Kirkens Sosialtjeneste er blant de største
ideelle aktørene i Norge innen barnevernfeltet.
I dag driver Kirkens Sosialtjeneste fire

Vi har mange års erfaring fra barnevern-

barneverninstitusjoner, som alle har flere

feltet. Kunnskap og erfaring kombinert med

avdelinger. Virksomhetene tilbyr et bredt

engasjement, innlevelse, tålmodighet og

spekter av omsorgs- og behandlingstilbud

dyp respekt for enkeltmennesket, skaper

til utsatte barn, ungdom og familier:

et godt grunnlag for vekst og utvikling.
Vi erfarer at det nytter. Unge mennesker

> Institusjonsplasser

med tunge og sammensatte vanskelig-

> Forsterkede fosterhjem

heter får nytt livsmot og tro på egne

> Beredskapshjem

muligheter.

> Tiltak for foreldre og barn
> Hjemmebaserte hjelpetiltak for ungdom
som alternativ til institusjonsplassering

Oppdragsgivere
Kirkens Sosialtjeneste driver i samarbeid
med, og på oppdrag fra, statens barne-

Høy faglig kompetanse og erfaring

vern gjennom Bufetat i ulike regioner. Vi

Høy faglig kompetanse, anerkjente meto-

har også avtaler med en rekke kommuner.

der og behandlingsmodeller brukes i
kombinasjon med erfarne, trygge voksenpersoner med et personlig engasjement.
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HELSE OG OMSORG

Kirkens Sosialtjenestene har anerkjente
virksomheter med tradisjon for å tilby
tjenester av høy faglig kvalitet.

“Jeg blir tatt på alvor, får tatt tak i problemene
mine og jobber ut i fra der jeg står nå.”

Rus- og avhengighetsbehandling

Psykisk helsevern

spekter av kreative- og fysiske aktiviteter

Vi tilbyr behandling i poliklinikk og døgn-

Vårt tilbud innen psykisk helsevern er

og jobbrealterte oppgaver.

klinikk for unge mennesker med alvorlige

rettet mot unge mennesker. Det omfatter

Målet er at det skal være lystbetont,

rusmiddelproblemer. Mange pasienter har

døgnbehandling og poliklinisk tilbud. Vi

men samtidig noe å strekke seg etter.

sammensatte vansker som krever en

legger vekt på et helhetlig behandlings-

Vi tilbyr et godt og trygt miljø med

helhetlig tilnærming i behandlingsarbeidet.

tilbud hvor målet er at den enkelte pasient

opplevelser og utfordringer tilpasset hver

Vi jobber med bedret psykisk og fysisk

og pårørende skal oppleve en bedring.

enkelt bruker.

helse, fokuserer på tilpasset dagtilbud og

Det øker evnen til å takle hverdagens

bolig etter behandling, bedret økonomi og

utfordringer, legger grunnlaget for en

Virksomheten er lokalisert i Kristiansand

et styrket sosialt nettverk.

positiv endring av livssituasjonen hvor

og drives i samarbeid med og på oppdrag
fra Kristiansand kommune.

Tilbudet

og

pasienten får bedre forståelse og innsikt

erfaringsbasert kunnskap og anerkjente

bygger

på

forsknings-

i eget liv og i lidelsen. Vi erfarer at endring

behandlingsmodeller. Vi tilbyr ulike former

er mulig. Gjennom høy faglig kompetanse,

for terapi og motiverende samtaler, og har

samarbeid, tålmodighet og realistiske for-

et særlig fokus på bearbeiding av traumer.

ventninger kan endring skje.

Gjennom samhandling og felles aktiviteter
i et trygt og gjensidig forpliktende felles-

Kirkens Sosialtjeneste har oppdragsavtale

skap, erfarer vi at mennesker kan få mot

med Helse Sør-Øst RHF.

til å leve et liv uten ødeleggende bruk av
rusmidler.

Utviklingshemmede
Kirkens Sosialtjeneste driver et dag- og

Oppdragsgiver er Helse Vest Regional

avlastningstilbud for mennesker med

Helseforetak.

utviklingshemming. Brukerne får et bredt
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Vårt slagord ”Det finnes alltid
muligheter” forplikter oss til ikke
å gi opp, men å søke nye veier
og gå sammen med alle de
som ønsker det. Hvert menneske
angår oss, og vi er innstilt på å
gjøre dristige valg og strekke oss
litt lenger.

OPPFØLGINGSARBEID

Kirkens Sosialtjeneste tilbyr tjenester før,
under og etter soning eller behandling.
Ettervernet regnes ofte for å være det

fritid, arbeid og bolig. Vi har også et sterkt

svakeste leddet i behandlingskjeden, men

fokus på overgangen fra soning til frihet i

noe av det aller viktigste. Tett oppfølging

samarbeid med fengsler og friomsorg.

i den sårbare fasen etter behandling eller
soning, kan være helt avgjørende for den

Våre tjenester

positiv effekten vi ønsker.

Deltakerne ved oppfølgingssentrene får til-

Kirkens Sosialtjeneste driver åtte oppfølg-

bud om samtaler, rådgivning, turer, felles-

ingssentre for mennesker som ønsker

skap, måltider, aktiviteter, praktisk hjelp og

et liv uten rus og kriminalitet. Målet er å

støtte. Kirkens Sosialtjeneste driver flere

bedre livssituasjonen til den enkelte med

boligtiltak, og er engasjert i boligsosialt

utgangspunkt i deltakerens egne forutset-

arbeid. Vi driver også en rekke arbeids-

ninger og behov.

treningstiltak og ett lavterskel værested.

Helhetlig oppfølging

Samarbeidspartnere

En del av våre deltakere har dobbeldiag-

Kirkens Sosialtjeneste har et omfattende

nose ved at de i tillegg til rusproblemer

samarbeid med kommuner, Kriminalom-

også har psykiske lidelser. I arbeidet med å

sorgen, NAV, rusbehandlingsapparatet,

forebygge tilbakefall til rusavhengighet og

brukerorganisasjoner,

kriminalitet, fokuserer vi på: Rusmestring,

Justisdepartementet, Husbanken i tillegg

fysisk- og psykisk helse, sosialt nettverk

til andre offentlige instanser, menigheter

og sosial fungering, økonomi, utdanning,

og frivillige organisasjoner.

Helsedirektoratet,
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KONTAKT OSS

BARNEVERN

PSYKISK HELSEVERN

OPPFØLGINGSARBEID

Bokn Bufellesskap

Bergfløtt Behandlingssenter

Boligtiltaket Hørløcksveg

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Storgata 10 b, 0155 Oslo

Pb 30, 5561 Bokn

Bergflødtvn 69, 3404 Lier

Hørløcksveg 68, 7058 Jakobsli

Kalfarvn. 84B, 5022 Bergen

Tlf. 23 32 75 50

Tlf. 52 75 21 00

Tlf. 32 22 68 00/01

Tlf. 970 30 552

Tlf. 55 96 01 55 / 906 13 280

hovedkontoret@s-ks.no

bokn@s-ks.no

bergflott@s-ks.no

horlocksveg@s-ks.no

kalfarhuset@s-ks.no

Kontonr.: 3000 22 95284

Institusjonstilbud for ungdom

Døgnbehandling

Fosterhjem

Poliklinisk tilbud

Crux oppfølgingssenter

Tilja oppfølgingssenter

Jonas Lies gt 11, 4319 Sandnes

Bølevegen 2, 3724 Skien

Rostad Ungdomsheim

Svanviken

Tlf. 51 21 01 91 / 473 51 548

Tlf. 35 54 54 99 / 948 37 377

Rostadvegen 300, 7670 Inderøy

6490 Eide

crux@s-ks.no

tilja@s-ks.no

Tlf. 74 12 48 80

Tlf. 905 16 673

rostad@s-ks.no

svanviken@s-ks.no

Hamartiltakene

Vindfanget oppfølgingssenter

Grønnegt. 51, 2317 Hamar

Finnebrekka 28, 5200 Os

Pb. 295, 2302 Hamar

Tlf. 458 69 755

Tlf. 994 29 875

vindfanget@s-ks.no

Org.nr.: 975387011

Institusjonstilbud for ungdom
Fosterheimsavdeling

HOVEDKONTOR

RUS- OG AVHENGIGHETSBEHANDLING

Grunnskole og videregående skole
Kalfaret Behandlingssenter

hamartiltakene@s-ks.no

Solstrand Barnevernssenter

Kalfarvn 88A, 5022 Bergen

Barm oppfølgingssenter

Øvre Eiker tiltakene

Pb 15, 4261 Kopervik

Tlf. 55 33 77 00

Boligtiltaket Folkestadsgate

Stasjonsgata 10, 3300 Hokksund

Tlf. 52 84 63 00

kalfaret@s-ks.no

Værestedet Arbeideren

Pb. 187, 3301 Hokksund

solstrand@s-ks.no

Døgnbehandling

Fosterhjemsavdeling

Poliklinisk tilbud

Tlf. 481 71 834

Korttidsavdeling
Foreldre og Barn avdeling

UTVIKLINGSHEMMEDE

Huset oppfølgingssenter

ovreeikertiltakene@s-ks.no

Grønnegt 12, 9008 Tromsø

Bruhjørnet oppfølgingssenter

Tlf. 77 64 09 90 / 404 03 186

Boligtiltaket Haugveien

huset@s-ks.no
Styve Gard

Torridalsveien Aktivitetshus

Pb 403, Marken, 5828 Bergen

Torridalsveien 28, 4630 Kr.sand

Jarlegården oppfølgingssenter

Tlf. 55 55 34 10

Tlf. 38 07 02 37

Svein Jarlsgt. 16, 7713 Steinkjer

styvegard@s-ks.no

torridalsveienaktivitetshus@s-ks.no

Tlf. 74 16 48 18 / 930 31 380

Institusjonstilbud for ungdom

Dagsenter

jarlegarden@s-ks.no

Hjemmebaserte hjelpetiltak for ungdom

Avlastningstilbud

Fosterhjemsavdeling
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www.kirkenssosialtjeneste.no
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Tlf. 23 32 75 50
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