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Målgrupper
Jarlegården oppfølgingssenter er 
et rusfritt tiltak som tilbyr individuell  
tilpasset oppfølging til personer som 
sliter med rus og kriminalitet, eller  
som står i fare for å falle utenfor 
skole, arbeids liv, familie og sosialt 
nettverk på grunn av slike problemer. 
Pårørende er også en viktig del av 
vårt arbeid.

Bruker-
medvirkning
Den enkelte deltaker har anledning  
til å være med å planlegge, utvikle 
og fornye aktivitetene og tilbudet  
til Jarlegården.  De kan delta i ulike 
prosjekt grupper, og har også 
representanter  i Jarlegårdens 
driftsstyre.  

Vårt særpreg
Jarlegården oppfølgingssenter er en 
virksomhet i Kirkens Sosialtjeneste. 

”Det fi nnes alltid muligheter”. Visjonen 
forplikter oss til aldri å gi opp. Vi skal 
stadig søke nye veier å gå, og være 
åpen for andre måter å tenke på. Vi 
er innstilt på å gjøre dristige valg og 
strekke oss litt lenger.

Respekt, Kompetanse, Dristighet og 
Håp er våre fi re kjerneverdier som skal 
prege alt vi gjør.

Vi ønsker å møte alle med en åpen og 
inkluderende holdning, som fremmer 
trygge, gode relasjoner og vekst hos 
den enkelte. 

Vi har et “stille rom” som gir anledning 
til å trekke seg tilbake for ettertanke 
og samtaler.

Her fi nner du oss 
Jarlegården oppfølgingssenter ligger 
i Steinkjer sentrum. Bygningen er en 
bygård med fi re etasjer i Svein Jarls 
gate 16. 

Jarlegården 
oppfølgingssenter Det fi nnes alltid muligheter 

Visjon

”Jarlegården ble 
redningen  for oss 
som familie”

Pappa Jon
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Drift og aktiviteter

Samarbeid
Vi har et godt samarbeid med andre 
som jobber i fagfeltet i Steinkjer 
kommune.  Vi har også et godt 
samarbeid  med nabokommunene 
Inderøy, Verran og Verdal, kriminal-
omsorgen, leger, politi, Steinkjer vgs, 
Rusbehandling Midt–Norge, Nav, 
namsmannen med fl ere.

Kompetanse
Deltakerne skal møtes med faglig 
kompetanse og trygge ansatte 
som gir dem veiledning, omsorg 
og muligheter.  Kvalitetssikring og 
kompetanse utvikling skjer blant 
annet  internt i Kirkens Sosialtjeneste, i 
samarbeid med kommunen, kriminal-
omsorgen, husbanken, fylkesmannen 
og gjennom lokalt faglig nettverk. 

Metode
Vi har valgt å bruke følgende metoder 
i vårt arbeid: Kognitiv tilnærming, 
motiverende intervju, LØFT, ulike typer 
veiledning og støttefunksjoner.

Økonomi
Jarlegården oppfølgingssenter  får 
noe midler fra stat og samarbeids-
kommuner,  men er også avhengig 
av innsamlede midler.

Frivillige 
medarbeidere
Frivillige medarbeidere er viktige  
bidragsytere i vårt fellesskap, både 
sosialt og praktisk. De er med på 
turer og andre aktiviteter, bidrar med 
praktisk  arbeid som for eksempel 
matlaging, transport og dugnader.
 
Er du interessert i å bli frivillig 
medarbeider  hos oss? Ta gjerne 
kontakt!  Ring 741 64 818.

Mestring og vekst 
Jarlegården oppfølgingssenter er 
et sted som gir mange muligheter 
og utfordringer. Vi ønsker  å bidra til 
mestring og vekst for den enkelte. 
Deltakerne skal være i ”fl ytsonen” hvor 
utfordringer skal stå i samsvar med 
hva den enkelte er i stand til å mestre.  
Vi søker å utarbeide individuelle  
arbeidsoppgaver som er tilpasset 
deltakeren; Snekker og bilgarasje, 
kjøkken og renhold eller vaktmester 
oppgaver. Vi følger også opp del-
takere i forhold til ”ordinært arbeid”. 

Samtaler og 
sosial  trening
Gjennom vårt oppfølgingstilbud skal 
deltakerne bli bedre rustet til å klare 
seg i et rusfritt liv. Vi vektlegger den 
”gode samtalen” og setter av god tid 
til dette.

Ønsker du å støtte oss 
økonomisk?
På denne måten kan du gjøre en 
forskjell for andre!

Benytt vårt kontonummer 
3000.22.95284 og merk gaven med 
Jarlegården oppfølgingssenter.

”Det er lettere å fi nne 
ut ting sammen”

Vi legger stor vekt på sosial trening,  
og arrangerer ulike typer aktiviteter 
som fremmer samhandling og 
utvikling  hos deltakerne. Det kan være 
regelmessig fysisk trening, hobby-
grupper, samtalegrupper, kortspill-
turneringer, turer i nærmiljøet og 
overnattingsturer osv.  

Deltakerne kan også bruke lokalene 
våre til private aktiviteter etter avtale. 
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Fengsels arbeid

Fengselsarbeid er et satsingsområde 
hos oss. Vi tilbyr gjennomføring av 
samfunnsstraff på Jarlegården opp-
følgingssenter i tett samarbeid med 
friomsorgen. Hver uke drar vi også 
på besøk til innsatte i Trondheim og 
Verdal fengsel som ønsker kontakt.
 
Overgangen fra soning til frihet har et 
spesielt fokus. Vi jobber sammen med 
de innsatte, fengselsansatte og kon-
taktpersoner fra hjemkommunene om 
en best mulig overgang til løslatelsen. 
Samtalene foregår i fengslene, eller 
i våre lokaler for dem som er løslatt 
eller på permisjon.
 

”Jeg er på vei – gi meg den tid jeg trenger ” 

Vi jobber inn mot soningsanstaltene 
og friomsorgen for å bygge relasjoner 
til innsatte som også kan gjøre bruk 
av Jarlegården oppfølgingssenter 
etter soning. I tillegg holder vi kontakt 
med Jarlegårdens deltakere under 
sonings- eller behandlingstiden.
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Jarlegården oppfølgingssenter er en 
del av Kirkens Sosialtjeneste, som er 
en landsomfattende diakonal stiftelse 
med 17 virksomheter innen helse- 
og sosialfeltet. Arbeidet spenner  
fra spesialiserte  tjenester innen 
barnevern,  psykiatri og rusbehandling, 
til oppfølgingstjenester etter endt 
soning  eller behandling, samt tilbud til 
utviklingshemmede. Organisasjonen 
har rundt 300 ansatte og mange 
frivillige  medarbeidere. 

Kirkens Sosialtjeneste bygger på et 
kristent menneskesyn og ønsker å ha 
et fokus på hele mennesket.

Kirkens 
Sosialtjeneste

Kontakt 
oss

Organisasjonen ble stiftet i 1987. 
Stiftelsens hovedmål var å etablere 
en organisasjon som kunne avdekke 
hjelpebehov i befolkningen og bidra 
med konkrete tiltak for å bedre 
enkeltmenneskers liv, basert på 
den enkeltes  målsettinger. Dette har 
forpliktet  stiftelsen til å utvikle tiltak 
som lytter til brukerne og som ser 
verdien av høy faglig kvalitet.  

Les mer på www.s-ks.no

Respekt, kompetanse, 
dristighet, håp

Kjerneverdier

Jarlegården oppfølgingssenter
Svein Jarls gate 16 b
7713 Steinkjer
Tlf. 741 64 818
Faks 741 64 819

Virksomhetsleder
Jørn Holmen
Tlf. 930 31 380 
j.holmen@s-ks.no
   
Fengselskontakt
Arve Vatn
Tlf. 488 98 559
a.vatn@s-ks.no

Miljøterapeut
Marit Nysæther
Tlf. 404 04 813
m.nysaether@s-ks.no

Åpningstid
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.30 
Vi har også aktiviteter enkelte kvelder.
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Kirkens Sosialtjeneste
Jarlegården oppfølgingssenter
Svein Jarls gate 16 b
7713 Steinkjer
Tlf. 741 64 818
Faks 741 64 819
Org.nr: 975387011
Bankgiro: 3000 22 95284
www.s-ks.no

w
w

w
.lu

d
en

sr
ek

la
m

e.
no


