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Et rusfritt oppfølgingstilbud for mennesker over 18 år 
som ønsker endring til et liv uten rusavhengighet og 
kriminalitet.

Vårt mål er å bidra til livskvalitet, nye livshistorier og 
mestringserfaringer som igjen kan være med å hindre 
tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet. 

CRUX Tilja ligger vakkert til ved Skienselva, med 
gangavstand til sentrum. Vi har egen brygge med båtplass 
som gir mulighet for utendørsaktiviteter.

CRUX Tilja oppfølgingssenter 
i hjertet av Skien

Det finnes alltid muligheter
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CRUX Tilja oppfølgingssenter er en base for individuell 
oppfølging, arbeidstrening, fysisk aktivitet, sosialt felleskap og 
et utgangspunkt for aktiviteter og turer.

Å gjøre overgangen fra soning eller behandling, 
til nyetablering i samfunnet så god som 
mulig, er vår hovedoppgave. Målet er å hindre 
tilbakefall til rus og kriminalitet. For deltakere 
som er utenfor arbeidslivet er vårt mål å bidra 
til meningsfullt innhold i hverdagen.

Vi ønsker å gi støtte og hjelp til den enkelte 
med de utfordringer og det endringsarbeidet 
deltakeren står overfor. Fokuset vårt er på hele 
mennesket. Vi legger stor vekt på individuell 
oppfølging gjennom planer for den enkelte, 
tilbyr støttesamtaler, tilrettelegging og tett 
samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. 

I tillegg får våre deltakere tilbud om arbeids-
trening, ulike aktiviteter, turer og sosialt 
fellesskap.

Økt livskvalitet 
På CRUX Tilja jobber vi for å bedre deltagernes 
livskvalitet ut fra egne forutsetninger og behov. 
Alle skal oppleve å bli møtt med respekt og 
bli verdsatt, oppleve trygghet og omsorg, 
samtidig som man er ansvarlig 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 
Vi har fokus på individuell oppfølging og ser 
nødvendigheten av å følge den enkelte over tid. 
Før deltageren er klar for ordinært arbeidsliv 
eller skole, jobber vi målrettet for å styrke 
den enkeltes selvbilde og øke opplevelsen 
av å mestre hverdagen uten rus. Vi tilbyr 
støttesamtaler og bistand til å knytte kontakter 
med hjelpeapparatet. 

Personalet er tilstede på ansvarsgrupper og 
andre samarbeidsmøter. Dersom deltakere 
ønsker det, kan vi også være med ved 
legebesøk og annet.

Helhetlig oppfølgingstilbud

– Nå begynner jeg å bli 
den jeg engang var.
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Ukeplan for en strukturert hverdag

Vi legger opp en ukeplan som 
gir deltakerne mulighet for god 
døgnrytme og en strukturert 
hverdag. Hver dag spiser vi lunsj 
sammen – et hyggelig og viktig 
møtepunkt. 

De faste aktivitetene gir 
mulighet for å øve seg på nye 
sosiale situasjoner, komme i bedre 
fysisk form eller føre til et nytt 
livsinnhold. 

Kreativt verksted
Vår kreative veileder underviser i 
ulike teknikker innen bildemaling, 
keramikk, søm og andre 
kunstuttrykk, sammen med 
frivillige medarbeidere.

Arbeidstrening
Tilbud om arbeidstrening er for 
mennesker som står utenfor det 
ordinære arbeidsliv, og trenger 
en myk overgang til arbeid eller 
skole. Vi tilbyr også arbeidspraksis 
på våre verksteder eller som 
miljøarbeidet i samarbeid med NAV. 
Arbidsoppgavene er varierte og  
kan tilpasses.

Tømreroppgaver
Vår tømrer tar på seg lønnede 
oppdrag, og gir arbeidstrening og 
opplæring i tømrerfaget. 

Mekanisk verksted
Vi tilbyr aktiviteter og opplæring 
innen bil- og MC-fagene.

Musikk
En dag i uken er satt av til musikk. 
Vi gir gitarkurs, har bandøvelse og 
allsang.

Turvirksomhet
Vi har ukentlige turer og noen 
lengre overnattingsturer hvert år. Vi 
bruker nærmiljøet, og har kort vei til 
sjø, fjell og ti-topper i Grenland.

Fellesmåltider og matlaging 
Vi spiser lunsj sammen hver dag, 
og deltakerne er delaktige i å 
tilberede maten sammen med 
frivillige medarbeidere. Vi har fokus 
på sunt kosthold, og som oftest er 
det varm lunsj vi serverer.

Prosjektkurs
I tillegg til de faste aktivitetene 
har vi til tider tilbud med ulikt 
innhold og varighet; teatergruppe, 
plantegruppe, røykesluttkurs m.m. 

Aktivitetene ved CRUX Tilja 
er varierte:

Hos oss kan du kaste maska 
uten å miste ansikt.
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– På CRUX Tilja lærte jeg 
å se fargene igjen...

98
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Rusfritt tilbud 
Av hensyn til alle som er hos oss, vektlegger vi 
et rusfritt miljø. 

Inntak
CRUX Tilja samarbeider med Skien 
kommune ved Enhet for rus og psykisk 
helsearbeid, NAV, Senter for rus og psykiatri 
STHF, Borgestadklinikken, Tyrilistiftelsen, 
Skien Diakonale Senter, Telemark fylkes-
kommune, Kriminalomsorgen, bruker- og 
pårørendeorganisasjoner, menigheter og andre.

Søknad om inntak til CRUX Tilja skjer via en av 
våre samarbeidspartnere. 

Kontaktperson i hjelpeapparatet avtaler tids-
punkt for førstegangs samtale. Deltakere som 
er rusfrie kan også ta kontakt selv. Har vi ledig 
kapasitet får man som oftest et tilbud hos oss. 

Deltagerinnflytelse
Det er nødvendig å være selvstendig aktør i 
eget liv. System for brukerinnflytelse er nedfelt 
i virksomhetens serviceerklæring. Deltagerne 
har en tillitsvalgt som er talsmann i driftsstyret. 
Vi har jevnlige allmøter der deltakerne 
har innflytelse på tilbudet og tjenestene 
oppfølgingssenteret leverer. 

Kompetanse
Våre ansatte har bred faglig kompetanse med 
ulik utdanning og yrkeserfaring. Medarbeiderne 
er erfarne, engasjerte, gir råd, veiledning, 
omsorg, og de ser muligheter.

«Det finnes alltid muligheter» er vår visjon.  
Den forplikter oss til aldri å gi opp, men søke 
nye veier og være åpen for nytenkning.  
   
Frivillige medarbeidere
Frivillige medarbeidere er nødvendige bidrags-
ytere i fellesskapet både sosialt og praktisk. De 
er med på turer og andre aktiviteter på senteret. 
Alle frivillige får opplæring og oppfølging.
 
Økonomi
Virksomheten finansieres ved hjelp av statlige 
og kommunale midler. Gaver fra bedrifter 
og private er synlige bevis på omsorg og 
medmenneskelighet i nærmiljøet.

Ønsker du å støtte oss økonomisk? Benytt vårt 
kontonummer 3000.22.95284 eller vipps 137416. 
Merk giro med Tilja oppfølgingssenter

Omsorg, personlig nærvær, engasjerte ansatte og 
frivillige medarbeidere er viktig for deltakere som står i 
et krevende endringsarbeid.

Litt mer om oss

CRUX Tilja 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 verdi- 
grunnlag, kunnskapsbasert praksis og med 
arbeidsformer preget av kvalitet og læring.

Vi ser vår virksomhet som en del av en tjeneste- 
kjede, 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.                                                                                                                                          
                          

Helhjertet og Raus
Dristig og Solid
 - Våre kjerneverdier

Les mer på www.stiftelsencrux.no

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



Bøleveien 2, 3724 Skien
Tlf. 948 37 377
Kontonummer 3000.22.95284 
Vipps 137416
tilja@stiftelsencrux.no
www.stiftelsencrux.no

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

CRUX
Tilja 
oppfølgingssenter 


