
CRUX Jarlegården 
oppfølgingssenter

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

Arbeidstrening

Turer 

Nettverksbygging  
 

Tilhørighet

Individuell oppfølging

Vekst
    

Fellesskap
 

Fysisk aktivitet
    

CRUX Jarlegården oppfølgingssenter
Svein Jarlsgate 16
7713 Steinkjer
Tlf. 74 16 48 18
jarlegarden@stiftelsencrux.no

Konto 3000.22.95284  
(merk: CRUX Jarlegarden)
Vipps: 137418
Følg oss på Facebook 
stiftelsencrux.no



CRUX Jarlegården er et oppfølgings- 
tilbud for mennesker over 18 år i 
Steinkjer som ønsker å jobbe med 
endringer i eget liv. Utfordringene 
kan være knyttet til rusproblematikk, 
psykisk helse, erfaring fra soning, eller 
som av ulike årsaker er satt ut av det 
ordinære arbeidslivet.

Vår oppgave er å gjøre overgangen fra 
soning eller behandling, til nyetabler-
ing i samfunnet, så god som mulig.  
Vi styrker og støtter enkeltmennesker 
gjennom tett, individuell oppfølging 
over tid, praktisk hjelp, et rusfritt  
sosialt fellesskap og arbeidstrening. 

CRUX Jarlegården oppfølgingssenter Våre tilbud og aktiviteter

Felles opplevelser 
 
Fem dager i uken tilbyr vi samtaler,  
turer, fellesskap, fysisk aktivitet,  
arbeidstrening og felles lunsj kl. 1130. 

Vi legger også til rette for sosiale og 
kulturelle aktiviteter på kveldstid og  
i helger.

Individuell oppfølging

På CRUX Jarlegården er vi opptatt av  
å gi deg oppfølging etter dine behov  
og ønsker. Det kan være samtaler, 
praktisk hjelp og deltakelse i  
ansvarsgrupper.

Arbeidstrening

Vi tilbyr arbeidstrening til deg som 
vil være med på praktisk arbeid i et 
positivt arbeidsfellesskap. Oppdra-
gene er varierte, og kommer på 
bestilling fra både private og 
offentlige oppdragsgivere.

Soning på CRUX Jarlegården 
 
Vi samarbeider med kriminalomsorgen 
slik at det er mulig å sone på CRUX 
Jarlegården. Det legges til rette for 
soning med frigangsavtale, prøveløslatt 
2/3 tid, eller tiltak under friomsorgen 
(samfunnsstraff, elektronisk 
kontroll, narkotikaprogram med 
domstolskontroll).

Vi tilbyr også miljøarbeid og  
individuelle samtaler i fengslene. 

Bli frivillig

Frivillige medarbeidere er en viktig 
ressurs i fellesskapet både sosialt og 
praktisk. Våre frivillige får opplæring, 
veiledning og har taushetsplikt. Ønsker 
du å utgjøre en forskjell i menneskers 
liv? Ta kontakt for informasjon om å 
være frivillig på CRUX Jarlegården.

Bli deltaker 

For å bli deltaker hos oss må du ha 
lagt rus og kriminalitet bak deg, være 
motivert og ha lyst til å endre et 
uheldig livsmønster.  

Du kan bli henvist via NAV, Fri-
omsorgen og rusinstitusjoner.  
Personer som er under LAR-
behandling kan også bli deltakere.

Viktige mål for oss er å bidra til  
mestringserfaringer, nye livshistorier  
og økt livskvalitet, som igjen kan være 
med å hindre tilbakefall til rusavheng- 
ighet og kriminalitet.

Våre samarbeidspartnere er kommuner, 
kriminalomsorgen, behandlings- 
institusjoner, leger, Steinkjer videre- 
gående skole og frivillige organisasjoner.

Vi er en del av CRUX, som er en lands- 
omfattende, ideell og diakonal stiftelse 
som tilbyr tjenester innen helse-  
og sosialfeltet.

Vi tror på kraften 
i gode relasjoner 
der det faglige 
og vanlige virker 
sammen.

Det finnes alltid muligheter

Du er velkommen til å stikke innom 
for å hilse på oss, slå av en prat og se 
hvordan vi har det. Vi tar en samtale 
der vi sammen finner ut om dette er 
noe for deg. Du kan komme i åpnings-
tiden eller ta kontakt for å avtale et 
annet tidspunkt.


