MØTEPLASSEN PÅ KLEPP
Eit kultur og fritidstilbud
for menneske med ulik rusavhengighet.
Vi tilbyr:
Open kafe, spennende kurs, konserter,
kulturkvelder, fiske- og friluftsturer.
Tilbudet blir drevet av Klepp Frivilligsentral
Kontakt Liv Wenche tlf 456 199 55
E-post:
liv.wenche.malmin@klepp.kommune.no
www.klepp.frivilligsentral.no

SAMARBEID ER NØKKELEN
Vi samarbeider på tvers av
- Profesjonsgrenser
- Kommunegrenser
- Ideologiske grenser
Vi ønsker et mangfoldig og
faglig arbeid for noen av de
mest utsatte i samfunnet i dag
og jobber tett sammen med
kommunale instanser.

Samarbeidsforum
Sandnes
Private og frivillige
aktørers arbeid
for rusavhengige
og pårørende
i Sandnes og omegn.

KAFE «STOPPEN» PÅ ÅLGÅRD
Kafétilbod i den nye Ålgård kirke
Ope kvar fredag kl. 11 – 14.
Me serverar middag og kaffi.
Eit lågterskel tilbod dreven av alle kristne
organisasjonar på Ålgård
Her er det godt å vera i lag og slå av ein prat.
Kvar første fredag i månaden er det
kvardagsmesse i Ålgård kyrkje kl. 12:30
Kontakt Christiane Weiss-Tornes
Mob. 95725679
E-post: christiane.weiss@lyse.net

Vi ønsker å være tilgjengelige
for de som vil ha kontakt.
Bruk oss !

Hva vil vi ?
Gi en hjelpende hånd
til de som sliter med eller
er berørt av rusens følger.

FUNKISHUSET

FRELSESARMEEN

Et lavterskel helse- og omsorgstilbud for
rusmiddelavhengige over 18 år,
i Eidsvollsgata 45, Sandnes.

Kafetilbud i Hoveveien 8 Sandnes
Åpent hver onsdag
kl. 1200 - 1400.
Servering av middag, kaffe og kaker.
Utdeling av matposer.
1. onsdag i måneden utdeling av tøy m.m.
Tilbud om samtale

Åpent man, ons og fre kl. 11.00 - 14.00.
Tirsdag og torsdag individuell oppfølging.
Helsehjelp som vaksine og sårstell, lege,
gynekologisk undersøkelse og prevensjon,
tannbehandling, sprøyteutdeling, mat, hjelp til
å etablere kontakt med hjelpeapparatet,
råd og veiledning.
Tlf: 51 68 13 50
post@funkishuset.no

CRUX OPPFØLGINGSSENTER
Tilbud for mennesker som ønsker å jobbe med
endring, med mål om liv uten
rusmiddelavhengighet og kriminalitet.
Trygt værested og fellesskap, aktivitet og turer,
individuell oppfølging. Tilbud på kveldstid.
Åpent man, ons og fre 10-14
Arbeidstiltaket Crux Vedlikehold,
man-tors 09-15
Adresse: Jonas Lies gate 11, 4319 Sandnes
Tlf: 51 21 01 91/ 47 35 15 48
crux@s-ks.no
www.kirkenssosialtjeneste.no
Facebook: crux oppfølgingssenter

Mobil.: 99 30 33 89
kari.hansen@frelsesarmeen.no

KONTAKTSENTERET NR. 13
Kafetilbud i Erling Skjalgsonsgt. 13
med servering av middag og kaffe
hver tirsdag og torsdag fra 11.00 til 14.30.
Kontaktperson Merethe Aanestad
Mobil 46610042
merethe.aanestad@ev-s.no
Drevet av pinsemenigheten Klippen,
Evangeliesenteret www.klippen.no

KOMPASSET
Terapi og rådgivning til
unge mellom 14 og 35 år som har foreldre
med alkoholproblemer
Drevet av Blåkors
Tlf 51 66 44 44
Mobil 474 65 330 / 474 65 336
gard@kompasset.org
www.kompasset.org

VEILEDNINGSSENTERET
FOR PÅRØRENDE
Lavterskeltilbud til pårørende til rusavhengige,
innsatte i fengsel og personer som politi er i
kontakt med. Veiledning, informasjon og støtte
gjennom individuelle samtaler, par /
familiesamtaler, ulike grupper.
Egne tilbud til barn som pårørende. Tilbudet er
gratis. Senteret er eid av Norske Kvinners
Sanitetsforening.
Man - tors 08:30 -20. Fredag Stengt
Tlf. 51 66 42 40
kontakt@veiledningssentere.no
www.veiledningssenter.no

BYPRESTEN
Gatenært tilbud til rusavhengige i Sandnes.
Praktisk hjelp, aktiviteter, turer og samtaler.
Hverdagsmesse hver onsdag kl. 14
i Sandnes kirke.
Drift av Gatemagasinet ASFALT,
åpent tir / tor / fredag 12 – 14.
Oppfølging av selgere.
Adresse: Oalsgata 12, 4319 Sandnes
www.bypresten.no
Rune byprest
40 41 35 02
rune.skoyen@sandnes.kirken.no
Ingeborg byprest 48 24 93 77
ingeborg.krager@sandnes.kirken.no
Øyvind byprest 976 996 77
oyvind.andersen@sandnes.kirken.no

