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CRUX Huset oppfølgingssenter 
i hjertet av Tromsø

Et rusfritt tilbud for deg over 18 år som har erfaring 
med utenforskap.

Vårt mål er å bidra til at du som deltaker på 
CRUX Huset, rustes til å gå videre i livet med dine 
erfaringer og muligheter, til å stå på egne bein og 
gjøre deg gjeldende i samfunnet.

Vi har tro på hvert enkelt menneske sine 
muligheter til å leve gode liv for seg selv og andre.

CRUX Huset holder til i en vakker trebygning midt 
i Tromsø sentrum. Mye av aktiviteten foregår på 
huset, men vi liker også å være ute i naturen og 
delta i byens kulturliv.

2



Foto: 
Ingun A. Mæhlum
Anne Sørensen

3



Vi vil deg vel og 
heier på deg
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Som deltaker ved CRUX Huset får du 
veiledning etter en metode som heter 
arbeidshjulet. Fokuset vårt er på hele 
mennesket. Vi legger stor vekt på individuell 
oppfølging gjennom planer du kan legge for 
deg selv i samarbeid med ansatte og andre 
deltakere på CRUX Huset, og med aktuelle 
samarbeidspartnere. 

Alt skjer i trygge omgivelser med basis i 
måltider, kultur, friluftsliv og andre aktiviteter.

Økt livskvalitet 
På CRUX Huset vil du kunne ruste deg 
til å gå videre i livet ut ifra dine fra egne 
forutsetninger og behov. Alle skal oppleve 
å bli møtt med respekt og bli verdsatt, 
oppleve trygghet og omsorg, samtidig 
som man er ansvarlige for sin egen 
utvikling. Den enkeltes motivasjon til å 
bruke oppfølgingssenteret er et viktig 
utgangspunkt for videre arbeid. Vårt 
hovedfokus er troen på enkeltmenneskes 
unike verdi og mulighet til å ta i bruk  
egne ressurser.

Individuell oppfølging 
Du får samtaler og individuell oppfølging 
av medarbeidere med erfaring og bred 
kompetanse.

Vi vil følge deg opp så lenge du trenger 
det. Ansatte på CRUX Huset er gjerne 
tilstede på ansvarsgruppemøter og andre 
samarbeidsmøter. Dersom du ønsker det, 
kan vi også følge deg til møter med NAV, 
legen eller til andre offentlige kontorer.

Gode planer
Som deltaker ved CRUX Huset inngår du en 
kontrakt som sier noe om hva CRUX Huset 
kan være for deg, og hva du kan bidra med. 

På CRUX Huset kan du være deg selv, øve deg 
på nye ting, komme i bedre fysisk og psykisk 
form og finne livsmestring og nye muligheter 
– eller finne tilbake til de mulighetene som 
ble borte på veien.
 
Her kan du slappe av og få gode opplevelser. 
Alle har ansvar for seg selv og for fellesskapet. 
Vær med å skape et trygt og støttende miljø

Helhetlig oppfølgingstilbud

CRUX Huset oppfølgingssenter tilbyr veiledning og arbeidstrening, fysisk 
og kulturell aktivitet, sosialt fellesskap og aktivitet og turer.
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Alle ønsker vi frihet, verdighet og likhet. Vi ønsker 
å være selvstendige – og ta hensyn til andre. Vi 
ønsker å bli møtt med respekt. Vi ønsker mulighet 
til å arbeide og ha egen inntekt. Vi ønsker å få 
støtte til å bryte ned de barrierene som hindrer oss 
i å ta del i samfunnslivet.

På CRUX Huset er vi tett på, og gir tilbud om 
samtaler og hjelp til å legge planer sammen 
med den enkelte. Vi er et sosialt fellesskap 
med tilbud og aktiviteter for å stryke 
deltakerens livsmestring og kompetanse.

Vi er medvandrere som står opp for 
mennesker i sårbare og utfordrende 
livssituasjoner, så alle kan oppleve trygghet 
og nå sine mål.
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Vi tror på kraften i gode 
relasjoner der det faglige og 
vanlige virker sammen.
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Åpningstider
Åpent alle hverdager på dagtid, og onsdag 
ettermiddag. Arrangement på kvelder og i 
helger kunngjøres spesielt.

Felles måltider og matlaging.
Hjemmelaget mat og gode måltider er viktig 
på CRUX Huset. I løpet av uka lager vi mat 
og spiser mange måltider sammen.

CRUX & Natur
Her kan du bli med på turer, livsstyrke-
trening, pilegrimsvandring og andre 
naturopplevelser. 

CRUX & Kultur
Du kan bli med å spille teater, være kreativ 
og skape ting på egenhånd og sammen med 
andre. På CRUX Huset kan du kaste maska 
uten å miste ansikt.

Du vil få noen å gå på kino, konserter og 
teater sammen med. Du kan lage julegaver 
og utvikle dine kreative evner eller finne 
stillhet og ro.

Idrett og trening
Vi spiller volleyball og har treningsavtale med 
treningssenteret Stamina. Ikke minst går vi 
på hjemmekamper på Alfheim stadion, og ser 
sport på TV hvis det også kan kalles trening.

Varierte aktiviteter

På CRUX Huset kan du gjøre ting du liker og lære deg 
nye ferdigheter. Kanskje våge deg ut av komfortsonen. 
Være den du er, for å bli den du vil være.
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Helhjertet og Raus
Dristig og Solid
 - Våre kjerneverdier
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Rusfritt tilbud
Av hensyn til alle vektlegger vi et rusfritt miljø. 
Alkohol og rus skal ikke skal være en del av 
praten.

Trygghet
CRUX Huset skal være et trygt hus hvor alle 
kan være seg selv, og ta hensyn til andre. 
Vi har gjerne gode diskusjoner, men ønsker 
at alle viser respekt for andres tro eller 
politiske syn.

Samarbeid
CRUX Huset ønsker tett samarbeid med 
deltakeren der vi gjør ting sammen. Ingenting 
skal skje over hodet på den enkelte. Vi 
samarbeider også med Tromsø kommune, 
kriminalomsorgen, institusjoner og ideelle 
organisasjoner.

Taushetsplikt
Det som skjer og sies på CRUX Huset 
blir værende der. Ansatte og frivillige 
medarbeidere har taushetsplikt.

Innflytelse
Deltakerne har stor innflytelse og ansvar for 
virksomheten. Vi har regelmessige husmøter, 
og i styret sitter det minst en person med 
deltakererfaring. System for brukerinnflytelse 
er nedfelt i virksomhetens serviceerklæring.

Kompetanse
Ansatte på CRUX Huset er engasjerte og har 
bred faglig kompetanse med ulik utdanning 
og yrkeserfaring. Vi vektlegger også å ansette 
erfaringskonsulenter. 

Frivillige medarbeidere
Frivillige medarbeidere er med i fellesskapet 
både praktisk og sosialt, og utgjør et 
viktig bidrag. Alle frivillige får opplæring og 
oppfølging.

Økonomi
Virksomheten finansieres ved at vi må søke 
om statlige og kommunale midler hvert år. 
Gaver fra bedrifter og private givere er viktige 
bidrag, og et synlig bevis på omsorg og 
medmenneskelighet i nær-miljøet. 

Ønsker du å støtte CRUX Huset, så kan du 
Vippse til 137414 eller benytte kontonummer 
3000 22 95284 (merk CRUX Huset). 

Takk for at du vil stå sammen med oss  
og skape et godt lokalt oppfølgingstilbud  
i Tromsø. 

På CRUX Huset står engasjerte og kompetente 
ansatte, erfaringskonsulenter, frivillige medarbeidere 
og deltakere sammen. 

Litt mer om oss
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CRUX Huset på 
pilgrimsvanding i Spania.
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CRUX Huset 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, 
barnevern, psykisk helsevern, oppfølging og 
for psykisk utviklingshemmede. 

Våre virksomheter driver ut fra et tydelig 
verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og 
med arbeidsformer preget av kvalitet og 
læring.  Våre kjerneverdier er helhjertet og 
raus, dristig og solid.

Vi ser vår virksomhet som en del av en 
tjenestekjede, og legger vekt på samarbeid 
med offentlige og private frivillige aktører.

I CRUX står vi opp for mennesker i sårbare og 
utfordrende livssituasjoner så de kan oppleve 
trygghet og nå sine mål. 

Fordi mennesker er sammensatte har vi ulike 
behov. Både de fysiske, psykiske,
sosiale og åndelige behovene til deltakerne 
skal tas på alvor.

Slagordet vårt «Det finnes alltid muligheter» 
forplikter oss til å ikke gi opp, men søke nye 
veier å gå. Hvert enkelt menneske angår oss, 
og vi er innstilt på å gjøre dristige valg og 
strekke oss litt lenger. 

Les mer om CRUX på stiftelsencrux.no

I CRUX gjør vi verden litt bedre. 
Det finnes alltid muligheter.

Om stiftelsen CRUX
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Betydningen av ordet CRUX

Latin. crux ‘kors’; engelsk: crux ‘hovedpoeng, kjernepunkt’
Betydning: 1. kryss. 2. avgjørende punkt; det springende punkt. 3. kors

• Crux er et kryss hvor du på veien gjennom 
livet kan stoppe opp og finne en medvandrer, 
oppdage nye muligheter og gjøre gode veivalg

• Crux er navnet på det vanskeligste punktet i ei 
klatrerute, hvor du stopper og vurderer om du 
er på rett vei, skal gå en ny vei eller gå tilbake

• Crux er et kors, og speiler stiftelsen CRUX 
sitt verdigrunnlag



Grønnegata 12, 9008 Tromsø
Tlf 77 64 09 90
huset@stiftelsencrux.no
Organisasjonsnummer: 975387011
Kontonummer: 30002295284
Vipps: 137414
www.stiftelsencrux.no

Individuell oppfølging  

Fellesskap, mat og turer  

Arbeid og aktiviteter

Teater og kultur

Friluftsliv

Pilegrimsvandring

CRUX Huset 
oppfølgingssenter


