ILAVEIEN BOSENTER

en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Ilaveien Bosenter eies og driftes av
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og
er et botilbud for rusmiddelavhengige
som sogner til Fredrikstad Kommune.
Bosenteret åpnet høsten 2003.
Kommunen har kjøpt alle plassene for
en 20 års periode. Det er 30 boenheter
ved Ilaveien Bosenter, med plass til
35 beboere. Botiden er inntil 3 år.

Visjoner og mål

Ilaveien Bosenter har en grunnleggende tro på
menneskers iboende muligheter og krefter. Vi ser
på positive endringer som seire for den enkelte,
uavhengig av skrittenes størrelse.
På bakgrunn av dette søker vi et samarbeid med
beboeren om å identifisere, og over tid jobbe med
områder som gradvis kan hjelpe den enkelte til å opp-
leve mestring, og ta større ansvar for sitt eget liv.

Oppdrag og primære arbeidsoppgaver

Vi tror at det å bo og det å ruse seg er omvendt
proporsjonale størrelser. Dette innebærer at jo mer et
menneske ruser seg, desto mindre klarer det å bo,
og ta ansvar for sitt eget liv og egne omsorgsbehov.
Vårt oppdrag er å legge tilrette for et miljø som
bidrar til å:
• redusere /eliminere rusbruk
• bedre boevnen
• øke sosialisering og sysselsetting
• redusere problematferd
• gi den enkelte mestringsopplevelser og bedret
selvbilde

De primære arbeidsoppgavene som ligger til grunn
for å søke å løse oppdraget er både av strukturell og
relasjonell karakter.

Blant de viktigste oppgavene er:

• Veiledning og hjelp i forhold til det å ”bo”. Dette kan
for eksempel handle om spørsmål rundt å holde
leiligheten i orden, ernæring eller hygiene.
• ”Å være sammen så det hjelper”; miljøarbeid, å være
sammen med beboerne i gode og vanskelige tider.
• Oppfølging av ukeprogram som inneholder
måltider, aktiviteter, leilighetsbesøk, grupper og
sosiale treffpunkter.
• Støtte og oppmuntre, men samtidig representere
nødvendige grenser. Vi mener at nødvendig grense-
representasjon er omsorg, og at manglende
grenserepresentasjon er avvisning.
• Være en pådriver for å hjelpe beboeren til å hjelpe
seg sjøl med å skape positive nettverk utenfor
Ilaveien Bosenter.
• Være deltagere og pådrivere i beboernes
ansvarsgrupper.

Viktig eksterne samarbeidspartnere:
• Sosialtjenestens distriktskontor
• Fellestjeneste for rus og psykiatri
• Hjemmesykepleien
• Ettervern
• Miljøarbeidertjenesten

• Fastlege
• Sykehuset Østfold, Divisjon for psykisk helsevern
• Behandlingsinstitusjoner
• Politi
• Høgskolen i Østfold, avd helsefag

Personalet

Innsøking

Personalgruppa er en bredt sammensatt hva
angår kjønn, alder og kompetanse. Vi har
spisskompetanse på områdene rusmiddelavhengighet
og miljøarbeid.

Innsøking i bosenteret skjer via Sosialkontorene i
distriktene. Derfra går søknaden til fellestjenesten for
rus og psykiatri, som sammen med Ilaveien Bosenter er
inntaksteam for tildeling av bolig.

Ilavn. 110, 1605 Fredrikstad
Pb. 585, 1612 Fredrikstad
Tlf: 69 36 74 60
Faks: 69 36 74 61
E-post: ilaveien@blaakors.no
www.blaakors.no
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