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       ARITASTIFTELSEN BLE DANNET I 1984 på bakgrunn av det fore-
byggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975. Stiftel-
sen er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjons-
nummer 971 275 898 og er underlagt Stiftelsestilsynet, som er 
lokalisert i Florø.

Stiftelsens hensikt og oppgave er formulert slik: Å forhin-
dre at ungdom begynner å ruse seg, samt hjelpe dem som har 
blitt rusmiddelavhengige til et nytt og meningsfylt liv uten rus. 
Dette formålet søkes nådd gjennom en bredde av aktiviteter 
av forebyggende, oppsøkende og rehabiliterende karakter.

Stiftelsen fikk navnet Marita i forbindelse med dokumentarfil-
men ”Marita – et dokument fra noen som overlevde” som i 1984 
ble produsert av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad. Tit-
telsangen er komponert av Hans-Inge Fagervik, og handler om 
ei jente som døde av en overdose. Slik har Marita blitt et symbol 
for alle våre venner som har dødd av narkotikarelaterte årsaker.

Senere er det laget ytterligere en dokumentarfilm til bruk i 
det narkotikaforebyggende arbeidet, ”Marita II – en advarsel 
fra noen som overlevde”.

Maritastiftelsens syn på mennesket og samfunnet vi lever i 
er forankret i den kristne tro og Bibelen. Vårt arbeid gjenspei-
ler at vi tror hvert enkelt menneske er verdifullt, også de som 
har det vanskelig og er langt nede på rangstigen.

Maritastiftelsen eier 100% av aksjene i Marita Drift AS (or-
ganisasjonsnummer 974 460 637) som driver bruktbutikkene i 
Oslo og Mjøndalen. Virksomheten i Marita Drift AS er inkludert 
i denne årsrapporten. 

Maritastiftelsen eier 100% av aksjene i Drammensveien 64 
A Eiendom AS (organisasjonsnummer 979 713 819), som eier 
lokalene til butikken i Mjøndalen.

M
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Administrasjon
Maritastiftelsen har hovedkontor i 
Holstsgt. 6 på Torshov i Oslo. Ad-
ministrasjonen, som i stor grad er 
sammenvevd med informasjonsar-

Navn Stilling Avdeling Ansatt dato Stillingsstr.

Leiv O. Holstad generalsekretær 01.01.1994 100%

Dag B. Jacobsen daglig leder 01.09.1994 100%

Laila Bordøy sekretær adm 01.03.1994 100%

Evalena Holstad økonomi adm 01.05.1995 60%

Roar Skumlien transportansv/miljøarb b.butikk/oppf. arb.tr. 29.01.1996 100%

Trond Akerholdt avd.leder fengsel/kafé 01.09.1996 100%

Eva C. Ekelund regnskap adm 01.01.2001 20%

Hans-Inge Fagervik artist/ANT-konsulent forebyggende 01.04.2002 100%

Gunn Akerholdt avd.leder forebyggende 01.11.2003 100%

Anders Olsen Søyseth avd.leder kafé/gatearbeid 01.01.2004 100%

Randi Søyseth sosionom bruktbutikk 06.09.2004 60%

Stein Erik Mikalsen vaktmester 01.07.2004 80%

Nils Rune Kind avd.leder arbeidstrening 01.07.2005 100%

Odd Gjevre transport/miljøarb bruktbutikk 01.05.2006 25%

Kim Akerholdt miljøarbeider Marita Ung 02.04.2007 100%

Bjørn Olav Thune miljøarbeider/info kafé/fengsel/adm 01.06.2007 100%

Tåran Reindal miljøarbeider MB/Marita Ung 18.08.2008 40%

Jan Dørum ANT-konsulent forebyggende 01.02.2009 100%

Jofrid Landa prosjektleder Marita Women 01.03.2010 100%

Stig Morten Seierstad prosjektleder forebyggende 01.10.2010 75%

Martin Rosenhoff miljøarbeider bruktbutikk 21.02.2011 100%

Martin Aabrekk miljøarbeider Marita Bo 05.12.2011 50%

Ole Jørgen Reindal miljøarbeider Marita Bo 01.08.2011 50%

Mathias T. Kristensen miljøarbeider kafé 11.10.2011 50%

Tom André Håland miljøarbeider bruktbutikk 01.01.2011 60%

Sarita Kristiansen avd.leder bruktbutikk 02.05.2011 100%

Wenche Sævereide avd.leder Mercy House 01.01.2012 100%

Reidun Aardalsbakke miljøarbeider Mercy House 01.01.2012 35%

Ingrid Faye Aabrekk miljøarbeider Marita Bo 13.08.2012 50%

Karen Leon miljøarbeider Marita Women 20.03.2012 50%

Gunnbjørg Linjord avd.leder Marita Bo 13.08.2012 100%

beidet, bistår de ulike avdelingene 
og tiltakene i Maritastiftelsen. 

Prosjektutvikling, personal, 
innsamling, vaktmester- og vedlike-
holdsarbeid, og spesielt regnskaps-

funksjonene ivaretas av det som 
ligger under administrasjon.

Maritastiftelsen har følgende be-
manning pr. 31.12.2012:

Maritastiftelsen har også en stor gruppe med ulønnede medarbeidere, p.t. ca 150 personer.
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Styret
Styret i Maritastiftelsen konstitueres i 
årsmøtet. Styremedlemmene velges 
for to år om gangen med overlap-
pende rullering. Dag B. Jacobsen 
møter fast i styret som daglig leder 
av Maritastiftelsen og Leiv O. Hol-
stad møter fast i styret som general-
sekretær.

I 2012 har stiftelsen hatt følgende 
styremedlemmer:

• Amy Østertun Geirdal, 
styreleder

• Gunnar Wenstad Janssen, 
nestleder

• Ellen Anette Roos
• Nils Rune Kind, ansattes 

representant 
• Ragnhild Tomren Kristof-

fersson 
• Kristin Strandengen
• Andreas Gulliksen

Økonomi
Maritastiftelsen finansieres ved bi-
drag fra offentlige tilskudd, stiftelser, 
legater og private givere. Stiftelsen 
har også noe salgsinntekter for kon-
sert og foredragsvirksomhet. Stiftel-
sens regnskap revideres av statsau-
torisert revisor Knut Østbye, Mæland 
& Østbye Revisjon AS i Oppegård. 
Maritastiftelsen kanaliserer deler av 
sin virksomhet igjennom to heleide 
datterselskap; Marita Drift AS og 
Drammensveien 64 A.

I 2012 gikk Maritastiftelsen med 
et driftsmessig underskudd på kr 
253 874, Marita Drift AS hadde et 
overskudd på kr 100 608 og Dram-
mensveien 64 a AS hadde et under-
skudd på kr 205 656. Alle har positiv 
egenkapital i balansen, dog med et 
betydelig tyngdepunkt i stiftelsen. 
Årsregnskapet ligger vedlagt denne 
årsrapporten. Dersom dere ønsker 
årsregnskap for Marita Drift AS og 
Drammensveien 64 A, ta kontakt 
med Maritastiftelsen på tlf 22 04 54 
00 eller marita@marita.no

Primærforebyggende
– Rock mot Rus 
I mer enn 30 år har Hans-Inge Fager-
vik besøkt skoler med programmet 
Rock mot Rus, som er utarbeidet i 
samarbeid med fagfolk innen skolen 
og politiet. Rock mot Rus er både et-
terspurt og godt mottatt, og har som 
formål å skape gjennomtenkte hold-

ninger til rus. Tittelen er valgt fordi 
Fagervik benytter rockemusikk som 
en del av opplegget. Programmet 
vises både for skoleelever, studenter 
og foreldre og varer i cirka 90 minut-
ter, og består av musikk og samtale. 
I 2012 holdt Hans-Inge Fagervik 67 
skoleopplegg og konserter for 14 
740 tilhørere.

Primærforebyggende
– Marita!lmen 
Maritastiftelsen er særlig kjent for sitt 
forebyggende arbeid mot narkotika i 
norske skoler. Skoleopplegget består 
i at stiftelsens foredragsholdere sam-
ler elevgruppene til foredrag, visning 
av Maritafilmen og samtale. Oppleg-
get gjennomføres på ungdomsskoler 

og videregående skoler, militære 
avdelinger, konfirmantgrupper, ung-
domsforeninger eller andre forsam-
linger. Mange skoler arrangerer 
foreldremøter i tilknytning til besøket 
i skoleklassene. Jan Dørum jobber 
forebyggende over hele landet på 
skoler og konfirmantgrupper i tillegg 
til at han også besøker ulike menig-
heter og informerer om Maritastiftel-
sens arbeid.

Prosjekt Valg
Prosjektet retter seg mot rus- og 
kriminalitetsbelastet ungdom, og 
gjennomføres ved foredragsvirksom-
het på skoler, konfirmantgrupper, 
ungdomsklubber m.m. Det legges 
stor vekt på personlig oppfølging 
av enkeltpersoner. I dette prosjektet 
samarbeider Maritastiftelsen tett med 
Vestoppland Politidistrikt.

Det er gjennomført ca 150 indivi-
duelle samtaler i løpet av 2012. Dette 

Hans-Inge Fagervik – 
Maritastiftelsens artist, 

forebygger og ANT-konsulent

Jan Dørum har 
lang fartstid med 
Maritafilmen og 

forebygging blant 
ungdommer
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og fått arbeidstreningstilbud i en av 
Maritastiftelsen sine butikker eller i 
Monsterbedriften. Noen har også fått 
mulighet til realisere sine drømmer 
om å spille eller synge i et band.

Stiftelsen har også forelest på 
høgskolene i Oppland fylke, blant 
annet for studenter som utdanner 
seg til barnevernspedagoger/ver-
nepleiere og sykepleiestudenter. I 
tillegg har de hatt flere forelesninger/
innlegg på videreutdanningen for 
helsepersonell ved Fagskolen Inn-
landet på Gjøvik. Noen studenter fra 
høgskolene har også hospitert hos 
oss. Det er gjennomført åtte foreles-
ninger i 2012.

I tillegg har foredrag blitt holdt 
på 21 skoler, bl.a. Høyskolen i Oslo, 
Holtekilen Folkehøyskole, Toten Folke-

høyskole,  Ski vide-
regående skole og 
Friomsorgen i Oslo. 
1000 konfirmanter 
på steder som 
Snarøya, Kragerø 
og Hemsedal har  
også fått et eget 
opplegg. 

Det har også 
vært flere invitasjo-
ner fra næringslivet 
i løpet av året, som 
ønsker å få innspill 
og bli utfordret på 
hvordan man kan 
jobbe med rus og 
rusforebygging 
på arbeidsplas-
sen. I 2012 har 
stiftelsen deltatt 
med foredrag på 
ti slike arrange-
menter. I juni var 

Maritastiftelsen invitert til å delta på et 
seminar som Antidoping Norge arran-
gerte. Tema her var doping og bruk 
av anabole steroider. I tillegg har det 
blitt gjennomført selvforsvars kurs for 
jenter både i Gjøvik og Oslo. 40 jenter 
fra 10. klasse ved ungdomsskolene i 
Gjøvik fullførte selvforsvarskurset.

Maritanytt
Som et ledd i Maritastiftelsens infor-
masjonsvirksomhet utgis tidsskriftet 
Maritanytt fire ganger i året. 
Bladet prioriteres som et selvsten-
dig rusforebyggende tiltak, og inne-
holder nyhetsstoff og aktuelle saker 
fra området narkotika-samfunn-kri-
minalitet, foruten rapporter fra stiftel-
sens aktiviteter. Bladet bringer også 
historiene til tidligere misbrukere 
som forteller hvordan de kom ut av 
narkotikamisbruket. Maritanytt har et 
opplag på 5 000 som distribueres til 
våre abonnenter, og av våre oppsø-
kende team i fengselsarbeidet, på 
Maritakafeen og på gata. I tillegg 
deles bladet ut ved skolebesøk, på 
konserter og i menigheter.

www.marita.no
Maritastiftelsen ønsker at internett-
sidene www.marita.no skal fungere 
som et effektivt redskap i det fore-
byggende og informative arbeidet 
mot narkotika. Samtidig skal det 
være lett for nye brukere å finne 
fram til våre tjenester. Det offentlige, 
rehabiliteringsinstitusjoner og andre 

som kjøper tjenester av oss, skal 
kunne bruke våre websider for å 
orientere seg om de muligheter som 
finnes i Marita.

Myndighetskontakt
Maritastiftelsen har bred kontakt til 
det politiske miljø, aktuelle departe-
menter og direktorater. Vår grunn-
leggende holdning er at rusfrihet og 

kan være samtaler og oppfølging 
av innsatte i Vestoppland fengsel, 
samtaler hos politiet med ungdom 
som har fått påtaleunnlatelse med 
vilkår om å takke ja til samtaletimer 
(ca 55 ungdommer), rusforebyg-
gende samtaler med ungdom det har 
kommet inn bekymringsmeldinger 
på, samtaler med ungdom og deres 
foreldre som er bekymret i forhold 
til hasjrøyking/rusing, samtaler med 
ungdom (alene eller sammen med 
sine foreldre) ute på barneverns-
institusjoner, veiledning av foreldre 
der sønn/datter sliter med spillav-
hengighet og samtaler med andre 
ungdommer som har tatt kontakt eller 
blitt kontaktet av politiet eller andre i 
hjelpeapparatet. Noen av samtalene 
har foregått per telefon.

Maritastiftelsen har deltatt på 
ulike typer møter der det ble planlagt 
tiltak og oppfølging av ungdommer. 
Flere ganger har Maritastiftelsen 
bidratt til å finne raske og gode løs-
ninger, både når det gjelder oppføl-
ging mot arbeid, utdanning og fritid. 
Flere har flyttet inn i Marita Bo i Oslo 
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frihet fra vanedannende medikasjon 
(A- og B-preparater) må være målet 
vedrørende narkotika og sosial- og 
helsespørsmål. Dette er i overens-
stemmelse med tidligere uttrykte 
offisielle målsettinger fra politiske 
myndigheter. I 2012 har Maritastiftel-
sens narkotikapolitiske synspunkter 
blitt presentert gjennom Stiftelsen 
KRAFT.

Maritakafeen
Maritakafeen er en kontakt- og moti-
vasjonskafé. Den ble åpnet i januar 
1996 og ligger i Oslo sentrum i områ-
det der rusmisbrukere og mennesker 
med prostitusjonserfaring samles. 
I perioden 1996-2011 lå kafeen i 
Prinsensgt. 6. I januar 2012 flyt-
tet vi inn i nye lokaler i Tollbugt. 11. 
Formålet med tiltaket er å gi omsorg 
til rusmisbrukere og prostituerte i en 
fortvilet livssituasjon, samt motivere 
og legge til rette for tiltak som fører 
inn i et meningsfylt liv uten behov for 
vanedannende medikasjon. Kafeen 
holder åpent på kveldstid. 

På dagtid drives individuell opp-
følging. Med utgangspunkt i kafeen 
driver Maritastiftelsen oppsøkende 
gatearbeid. Virksomheten gir Ma-
ritastiftelsen en bred kontaktflate i 
rusmisbruker- og prostitusjonsmiljøet  
i Oslo sentrum. Målsettingen er å 
motivere til positiv livsendring, som 
bl.a. kan dreie seg om avrusning og 
rehabilitering.

Noen tall for 2012: 
Totalt antall
gjester registrert: .................. 7644

Antall kvelder med
registrert aktivitet: .................. 194

Snitt gjester/kveld: ............... 39,4 

Vi registrerer samtaler
i to kategorier: 

Motivasjonssamtaler   
(av litt dypere karakter) ......... 257 

Oppfølgingssamtaler ............. 163

Dette året hadde vi til sammen 
42 praktikanter eller hospitanter i kor-
tere eller lengre praksis fra diverse 
høgskoler. Noen fortsatte etter prak-
sistiden og ble frivillige medarbei-
dere. Praksiselevene har deltatt på 
kafeen, i det oppsøkende arbeidet 
på gata og i fengslene.

Kontaktkafeen drives av ansatte 
og frivillige. Anders Olsen Søyseth er 
leder av kafeen. Antall lønnede års-
verk er til sammen 3,5. De frivillige er 
organisert i team som driver kafeen 
etter en skiftplan. Flere menigheter i 
Oslo bidrar med team. Vi har rundt 
65 aktive frivillige på kafeen, som til 
sammen utfører ca 4 årsverk. Totalt 
har ca 107 ulønnede frivillige og 
praksiselever gitt av sin tid.

Marita Women/Marita 
Kvinnekafé
Maritakafeen og det oppsøkende 
arbeidet innbefatter også tilta-
ket ”Marita Women”, et arbeid der 
utenlandske kvinner i prostitusjon er 
målgruppe og målet er hjelp til end-
ring av liv gjennom en ny karriere. 
De ulike arbeidsområdene i Marita 
Women er oppsøkende virksomhet 
knyttet til gateprostitusjon, Marita 
Women’s Nightcafé og Afternoon 
Café og oppfølging av kvinner.

Teamet fra Marita Women har 
gått oppsøkende en kveld i uka, hvor 
hovedfokuset er relasjonsbygging og 
å bygge tillit til målgruppen. Vi prø-
ver å motivere og gi håp til kvinnene 
at endring er mulig om de ønsker 

Marita Women-temaet 
driver Marita kvinnekafé 
for jenter med prostitu-
sjonserfaring. I løpet av 
2012 har 2066 kvinner 
besøkt kafeen.

Et møte med 
Maritakafeens folk 
kan bli en ny start 
på livet. I 2012 
hadde kafeen totalt 
7644 registrerte 
gjester over 194 
kvelder.
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det og oppmuntrer de som tenker 
å dra til hjemlandet og finne annen 
jobb til å gjøre det. I 2012 har vi hatt 
345 møter med kvinner med prosti-
tusjonserfaring. Flere av kvinnene 
har vi kjent i mange år, men vi møter 
også stadig nye kvinner i gateprosti-
tusjon.

Siden 2010 har vi holdt Marita-
kafeen åpen hver natt til fredager (kl 
24:00-03:00) for kvinner i gateprosti-
tusjon. I løpet av 2012 har 2 066 
kvinner besøkt Nattkafeen. På slutten 
av 2012 begynte vi å holde Maritaka-
feen åpen også onsdag ettermiddag 
kl 15:00-17:00 for målgruppen. 

Som et resultat av kontaktska-
ping gjennom det oppsøkende 
arbeidet i løpet av 2012, har vi fulgt 
opp noen kvinner enkeltvis med ulike 
behov. Vi ønsker å motivere til end-
ring av liv og hjelper de som ønsker 
det med praktiske ting som skriving 
av CV og søknader og finne ut om 
diverse rettigheter, informasjon om 
andre hjelpetiltak eller å ta de med 
på gudstjeneste i en menighet og 
andre aktiviteter. 

I 2012 har 13 frivillige medarbei-
dere vært i Marita Women-teamet, de 
fleste over lang tid. Hovedsakelig har 
de vært involvert i det oppsøkende 
arbeidet på kveldstid samt på Marita 
Women’s Nightcafé. Teammedarbei-
derne har ulik nasjonalitet og språk-
kunnskaper, som er en fordel for å bli 
kjent og bistå kvinnene, ettersom vi 
møter mange ulike nasjoner og språk. 
Foruten engelsk, har vi medarbeidere 
som prater flytende bulgarsk, spansk, 
tysk og fransk. Ei av de frivillige har 
tidligere selv jobbet i prostitusjon og 
er en kjemperessurs i kommunikasjon 
med kvinnene som jobber i prostitu-
sjon. Hun har også årelang jobberfa-
ring fra andre prostitusjonstiltak.

Marita Women, Prosjekt Ny 
karriere, fase 2
Høsten 2010 startet vi samarbeid 
med Nav Grünerløkka Sosialtjeneste/

Oslopiloten om tilbud for arbeids-
praksis med utvidet oppfølging 
for reflektanter. Reflektanter er en 
gruppe som har midlertidig lovlig 
opphold i Norge for en seks måne-
ders periode. De er i en situasjon der 
de reflekterer over eget liv og veien 
videre og kan derfor være mer moti-
vert for endring av livssituasjon. 

Programmet består av tett opp-
følging av reflektanter i arbeidsprak-
sis i Maritastiftelsens bruktbutikk. 

I 2012 har 12 kvinnelige reflek-
tanter hatt tilbud om arbeidspraksis 
og utvidet oppfølging på Marita-
butikken, i kortere og lengre periode. 
De fleste deltakerne har arbeidet et 
par dager ukentlig i butikken og hatt 
ca fem timers arbeidsdag. Vi prøver 
å være fleksible med arbeidstid og 
arbeidsdager, tilpasset reflektantens 
situasjon. Dessuten må kapasitet og 
antall deltakere tilpasses butikkens 
kapasitet generelt, i tett dialog med 
leder av Maritabutikken.

Fengselsarbeidet
De fem fengslene i Oslo-området 
besøkes regelmessig av grupper fra 
Maritastiftelsen, i tillegg til Halden 
og Gjøvik fengsel. Kirketjenerne 
sørger for te og kaffe og vi har med 
kaker. Samlingene starter med 
sosialt samvær og avsluttes med 
sang, undervisning fra Bibelen og 

deling av livserfaringer. Besøkene er 
en viktig del av motivasjonsarbeidet 
for å inspirere til et nytt liv uten rus 
og kriminalitet. Disse samlingene 
følges opp med jevnlige besøk og 
individuelle samtaler for dem som 
ønsker det. Av registrerte enkelt-
besøk kommer det fram at elleve 
personer, både ansatte og frivil-

lige, i år har vært på til sammen 
200 enkeltbesøk hos 39 forskjellige 
innsatte i de ovennevnte fengslene. 
Mange ønsker i en eller annen form 
å ha Maritastiftelsen som en del 
av sitt positive nettverk i tillegg til 
å kunne bo sammen med oss etter 
endt soning. Det nye tilbudet med 
Elstangen og samarbeidet med 
Monsterbedriften har gitt fengsels-
arbeidet en enorm oppdrift og er 

Tidligere gjengleder Hiep Tran og Leiv Holstad i Oslo 
Fengsel i 2007. Nå lever Hiep Tran et nytt liv i tjeneste for 
Gud og medmennesker i Vietnam, og er et godt eksempel 

på tett oppfølging og positive resultater over flere år.

Fengselsprest Terje Aulie 
i Oslo fengsel er en god 
samarbeidspartner
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med på å gi fengselsarbeidet en 
seriøsitet og goodwill i flere og flere 
sammenhenger.

Trond Akerholdt, leder for 
fengselsarbeidet, deltar i ansvars-
grupper hvor den innsattes fremtid 
planlegges etter løslatelse. Flere 
personer er hjulpet tilrette i nye 
sosiale miljøer etter endt soning. 
Maritastiftelsens medarbeidere har 
også vært sammen med de innsatte 
i forbindelse med permisjoner. Det 
fokuset vi de siste årene har hatt mht 
oppfølging av enkeltinnsatte ser vi 
er rett prioritering. Jobbingen med 
den enkelte er både tid- og ressurs-
krevende, men det gir også mye mer 
uttelling både for den innsatte, vi 
som jobber i fengslene, og rent kri-
minalpolitisk. Prestene uttrykker sin 
takknemlighet for det tette samarbei-
det med Maritastiftelsen.

Per desember 2012 noterer vi ca 
50 aktive ansatte og frivillige med-
arbeidere på listene. Det frivillige bi-
draget på samlingene utgjør et halvt 
årsverk. I tillegg er mange av en-
keltbesøkene og annen oppfølging 
utført av ulønnede. Sum deltakere på 
samlinger i 2012 er 2 263.

Bruktbutikker
Maritastiftelsen driver bruktbutikk 
både i Oslo og Mjøndalen. Disse fyller 
en viktig funksjon i arbeidstreningen, 
og hovedhensikten med butikkene 
er muligheten for arbeidsplasser til 
tidligere rusmisbrukere og innsatte, 
og for vanskeligstilt ungdom (se 
Marita Ung). I det daglige erfarer vi 
at arbeidstrening også handler mye 
om å bygge menneskers livsmestring 
på mange andre måter. Det sosiale 
og holdningsskapende arbeidet blir 
derfor helt essensielt.

Arbeidstreningstilbudet omfatter 
tre hovedområder: Arbeidstrening – 
Veiledning – Utvidet oppfølging. 

Vi tror og erfarer at det gir best 
resultat å jobbe med disse områ-
dene parallelt. 

Målet for avd. arbeidstrening er å 
støtte og hjelpe mennesker på deres 
vei inn i- eller tilbake til jobb, skole 
eller andre planlagte tiltak. Dette 
gjør vi ved å tilby arbeidstrenings-
plasser innen ulike arbeidsfelt med 
tett og utvidet oppfølging fra våre 
arbeidsledere. Dette året har vi hatt 
mennesker i arbeidstrening innen 
butikkdrift, lager, transport, byggved-
likehold, vaktmestertjenester og syk-
kel- / snekkerverksted. Vår utvidede 
oppfølging foregår både i og utenfor 
arbeidstid og bidrar til å sikre den 
enkeltes ønskede utvikling og nett-
verksbygging. 

Alle som er i arbeidstrening i Ma-
ritastiftelsen har to kontaktpersoner. 
En arbeidsleder som jobber sammen 
med brukeren på arbeidsplassen 
som er ansvarlig for daglig tilretteleg-
ging og læring i arbeidet, og en veile-
der som også fungerer som kontakt-
person ifht NAV, ansvarsgruppe m.m.

Arbeidslederen samarbeider tett 
med den enkelte deltaker og har 
på slutten av hver arbeidsdag en 
evalueringssamtale sammen med 
brukeren. Her evalueres innstilling 
og innsats i forhold til målsetninger. 
Dette føres i en dagsrapport og gir 
et meget godt bilde av den enkeltes 
faglige og personlige utvikling. 

Veilederen har ansvar for å gjen-
nomføre oppfølgingssamtaler og tilret-

telegge for vekst og utvikling på de 
områder som ikke bare har med selve 
arbeidet å gjøre. Oppfølgingssamtaler 
skjer i arbeidstiden, både med og an-
dre ganger uten arbeidsleder til stede. 
Her evalueres utvikling ifht mål og 
sammen legges plan og mål videre 
både for det praktiske arbeidet og på 
andre relevante områder. Veileder er 
ansvarlig for oppfølgingen både i og 
utenfor arbeidstid. 

Oslo – Maritastiftelsens brukt-
butikk nederst i Markveien i Oslo 
sentrum har vært i drift siden 1994. 
Butikken omsetter bøker, møbler og 
annet inventar. 

I 2012 har vi hatt og fulgt opp 34 
personer i ulike arbeidstrenings- /
arbeidspraksis tiltak i Oslo.

I tillegg til ansatte har vi hatt 15 
frivillige medarbeidere dette året. 
Disse frivillige har bl.a. hjulpet oss 
med renhold, rydding, prisfastsetting, 
vareutpakking og kundebehandling i 
bruktbutikken.

Vi har hatt 12 deltakere fra 
prosjektet Ny karriere (se side 7) i ar-
beidstrening i Maritabutikken i år. Her 
tilbyr vi arbeidstrening spesielt tilret-
telagt for utenlandske prostituerte og 
ofre for menneskehandel. ”Ny karri-
ere” og et oppfølgingstilbud til jenter 
som er ute/vil ut av prostitusjons-
virksomhet, har som mål å hjelpe de 
tilbake i jobb i hjemlandet.

Maritabutikken i Oslo 
har gitt arbeidstrening/
arbeidspraksis til 
34  personer i 2012. I 
Mjøndalen Brukthandel 
har de fulgt opp 14 
personer siste år.
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Mjøndalen – Brukthandelen har 
vært i drift siden oktober 2011, og 
omsetter klær, bøker, møbler og an-
net inventar. En av utfordringene til 
de som er i arbeidspraksis hos oss 
er å skape nye positive nettverk.

Utenfor arbeidstiden ønsker vi 
å knytte til oss flere frivillige medar-
beidere som kan bli en del av deres 
nye nettverk. Vi har et tett samarbeid 
med menighetene i nærmiljøet som 
er med som frivillige i selve arbeidet 
og dette gir mulighet for nye bekjent-
skap og relasjoner. Det åpner mulig-
heter for at deltakerne kan velge å 
kople seg til ulike sosiale fellesskap 
og aktivitetsarenaer som kan hjelpe 
dem videre. Erfaringsmessig kan 
noen trenge gode voksne rollemo-
deller som kan støtte dem i situasjo-
ner som oppstår.

I tillegg til 3 lønnede årsverk har 
vi hatt 22 frivillige medarbeidere i bu-
tikken disse månedene. De frivillige 
har deltatt i vareutpakking, renhold, 
kundebehandling og rydding.

Vi har fulgt opp 14 personer i 
løpet av året. Av disse har én kom-
met seg ut i lønnet arbeid, én har fått 
uføretrygd, én har byttet samfunns-
tjenesten sin nærmere bosted og én 
har begynt på kurs. De andre ti er 
fremdeles i praksis hos oss.

Marita Ung
Marita Ung er et tilbud for ungdom 
som står i fare for å bli rekruttert til 
rusmiljøer i Oslo, eller har en annen 
utfordrende livssituasjon. Marita 
Ung samarbeider med Sub Café, 
en rusfri kafé midt i Oslo sentrum 
hvor mange sentrumsungdommer 
henger. Gjennom året har arbeidere 
og frivillige fra Marita Ung holdt 
kafeen åpen på fredagskvelder fra 
19.00 til 23.00. Fredagskveldene 
har bestått av kafédrift, prating, 
quiz, konkurranser, playstation, film-
kvelder, spill etc. Marita Ung har i 
2012 hatt musikkverksted for 15-18 
ungdommer i uken. Vi har oppnådd 

målet om å følge opp flere av disse 
ungdommene utenfor musikkverk-
sted.

Her lærer ungdommene å spille 
ulike instrumenter, og har sosiale 
samlinger på en rusfri kafé . Marita 

Ung har blitt veien ut av rusmisbruk 
for noen, mens for andre har det 
vært med på å forhindre en mulig 
ruskarriere. Individuelle veilednings-
samtaler tilbys, og det blir arrangert 
turer og fritidsaktiviteter. 

Rekrutteringen av ungdommene 
til Marita Ung skjer via oppsøkende 
arbeid, NAV, sosialetaten, en rusfri 
kafé i Oslo sentrum og gjennom ven-
ner som allerede er i Marita Ung-sys-
temet. Over tid opparbeides tillit som 
fører til vennskap og trygghet. 

Det har vist seg at flere av ung-
dommene ønsker videre oppføl-
ging og arbeidstrening. Marita Ung 
samarbeider med NAV, psykiatrisk 
ungdomsteam og sosial- og barne-
vernkontorer. 

Ungdomskafeen hver fredag har 
hatt i gjennomsnitt 50-70 besøkende, 
og vi har oppnådd målet om å ha 
to frivillige medarbeidere hver uke 
og en tettere oppfølging av flere av 
ungdommene. Vi har hatt 2-3 frivil-
lige hver tirsdag på musikkverkste-
det. Disse har også hatt den frivillige 
innsatsen som praksis fra Høyskolen 
i Staffeldtsgate.

Vår metode for å oppnå tiltakets 
mål er å skape en rusfri arena i et 
område der ungdommene allerede 
beveger seg. Vi ønsker at ungdom-
mene skal få en mulighet til å skape 
seg et nytt nettverk, og ha voksne 

tilgjengelige som de kan snakke 
med. Vi tror at det å gi ungdommene 
en mulighet for mestring gjennom 
musikk, og en arena de kan være 
seg selv er med og forebygger en 
inngang i rus- og kriminalitetsmiljø. 

Ungdommene og de frivillige 
er med på planleggingsmøter for 
semesteret, og får være med og 
legge rammene for hva semesteret 
skal inneholde. Vi ønsker at ungdom-
mene skal oppleve å være med og 
legge premissene for aktivitetene.

På de månedlige fellessamlin-
gene som Maritastiftelsen arran-
gerer i Oslo Fengsel og Bredtveit 
kvinnefengsel, er det alltid med en 
arbeider fra Marita Ung. Dette for å 
drive oppsøkende virksomhet blant 
de unge innsatte som ønsker kontakt 
med Marita Ung, enten mens de 
sitter inne, eller for å ha knyttet en 
kontakt som bygges videre på når 
de blir løslatt. Vi hjelper også til med 
å videreformidle til andre instanser 
der det er ønskelig. Vi har også fulgt 
opp de unge som er i arbeidstrening 
i Maritastiftelsen gjennom aktiviteter, 
samtaler og telefonkontakt.

Marita Ungs 
musikkverksted er 
et populært tiltak. 
18 ungdommer har 
lært å spille i band 
i 2012. Bildet er fra 
en av konsertene 
som ble holdt på 
Sub Scene i 2012.
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Marita Bo
Marita Bo er et botilbud rettet mot 
motivert ungdom fra 16–23 år som 
er i en vanskelig livssituasjon. Marita 
Bo vil være med på å gjenoppbygge 
ungdommer slik at de kan stå rustet 
til å ta ansvar for eget liv gjennom å 
ta gode valg, oppleve mestring og 
bli tryggere på seg selv. 

Vi fokuserer på botrening, som 
bl.a. innebærer økonomi, kosthold, 
hygiene, sosial trening og rengjø-
ring. Intensjonen for arbeidet er å 
forebygge kriminalitet og rusmisbruk 
blant ungdom og hindre tilbakefall, 
forbedre mulighetene til å få jobb/
utdannelse, oppmuntre den enkelte 
til å tro på seg selv og den de er, 
oppdage sine talenter og erfare po-
sitive fritidsopplevelser samt å bygge 
positive nettverk. Alle i Marita Bo får 
tett oppfølging av ansatt, en kontakt-
person. Marita Bo jobber mot at alle 
beboere i tiltaket skal være i en form 
for aktivitet på dagtid. Dette kan være 
i form av skolegang, ordinært arbeid, 
arbeidspraksis/trening via Nav, tiltak i 
regi av Maritastiftelsen og lignende. 

Marita Bo består av en gutte- og 
en jenteavdeling med fire plasser 
på hver avdeling. Sammen med 
ungdommene bor det i tillegg tre 
ansvarspersoner i hver avdeling. An-
svarspersonene har som hovedfokus 
å være miljøskapere i botilbudet. De 
har ansvar for å ta initiativ til felles-
aktiviteter i løpet av uka. Konkret kan 

dette innebære sportslige aktivite-
ter, kino, filmkvelder, baking, aketur, 
brettspillkvelder, konserter, juleverk-
sted med mer. Ansvarspersonene 
skal dessuten være delaktig på 
husmøter samt være gode forbilder 
i hverdagen gjennom levesett og 
verdier. For noen av ungdommene 
har ansvarspersonene blitt en del 

av deres vennenettverk. Dette viser 
seg å være en effektiv måte å jobbe 
på med tanke på nettverksbygging, 
det er også en fin måte å øve seg på 
sosial trening med og omgås andre 
på egen alder fra et annet miljø. 

I løpet av 2012 har det bodd 19 
beboere på Marita Bo. Disse har til 
sammen bodd 2232 døgn på hu-
set, noe som tilsvarer et belegg på 
76,44%. (2920 døgn = 100% belegg).

En dag i uken arrangeres det 
fellesmiddag. Fordi dette er et sam-
lingspunkt ønsker vi at alle, både 
beboere og ansvarspersoner, skal 
delta. Ansatte har ansvaret for gjen-
nomføringen, men beboerne er de-
laktige og hjelper ofte til. Hver tredje 
onsdag er det husmøte etter fel-
lesmiddagen. Her tas det opp saker 
som er knyttet til det å bo sammen. 
Møtet ledes av en ansatt. I tillegg til 
fellesmiddagen, arrangeres det én 
dag i uken frivillig felles kveldsmat 
for alle beboere og ansvarspersoner. 
I motsetning til fellesmiddagen er det 
her åpenhet for å invitere med seg 
andre i sitt nettverk. Her er en ansatt 

sammen med en ansvarsperson an-
svarlig for gjennomføringen, men får 
ofte hjelp av beboerne til å forberede 
kveldsmaten. Hver uke skal alle som 
bor i etasjene ha fullført vaskeoppga-
ver, noe som er viktig for både felles-
skapet (at alle gjør sin del), vedlike-
hold av bygg og hygiene. 

I løpet av året har det vært ar-
rangert to obligatoriske helgeturer for 
alle beboere og ansvarspersoner. 

I tillegg har det vært arrangert 
dagsturer og aktiviteter som er frivil-
lig å være med på for beboerne og 
ansvarspersonene. 

Det har i løpet av året vært ar-
rangert fire temakvelder. Dette er 
obligatorisk for alle beboere og 
ansvarspersoner. Kveldene inne-
bærer at vi inviterer foredragshol-
dere som forteller om et tema, hvor 
vi deretter snakker og reflekterer 
rundt innholdet. Temaene som tas 
opp kan være aktuelle, praktiske og 
informative. I år har temakveldene 
vært: ”Viktigheten med å ta gode 
valg i forhold til livsstil og rus, ”Å 
være innvandrer i Norge”,”Personlig 
økonomi”, og ”Oppmuntringskveld”, 
der man poengterer viktigheten av 
å rose og oppmuntre hverandre, 
og får muligheten til å gi ros. Vi har 
opplevd at flere av temaene har vært 
engasjerende, og bidratt til å bryte 
ned tabuer og fordommer. Dette har 
igjen bidratt til større åpenhet rundt 
forskjellige temaer i bomiljøet.

Både beboerne og ansvarsperso-
nene følges opp av de ansatte i Mari-
ta Bo. Alle ungdommer som flytter inn 
får sin egen kontaktperson (ansatt) 
som også har jevnlige samtaler med 
ungdommen om behov, utfordringer, 
mål, grensesetting og utvikling. 

Det er seks ansatt i Marita Bo, 
som utgjør 4 årsverk. Avd.leder sitter 
i en nettverksgruppe med andre som 
jobber med forebyggende tiltak ret-
tet mot barn og unge i Oslo. Initiativ 
til gruppen ble tatt av gatepresten 
i Oslo, men er nå delegert videre til 
SALTO koordinator i sentrum av Oslo.

For mange betyr 
det å kunne bo på 
Marita Bo et nytt 

nettverk med gode 
venner og nærmest 

en familietilhørighet
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Marita OppTur
Marita Opptur er en supplerende 
tjeneste som sikter mot ferie og fritid. 
To ganger i året arrangeres obligato-
risk tur for alle beboere og ansvars-
personer. De ansatte har ansvaret for 
planleggingen og gjennomføringen 
av turene, og det er alltid minst fire 

ansatte med på disse turene. Inn-
holdet i turene varierer, fra ski- og 
slalomtur til Geilo, teambuildingtur til 
Hemsedal og tur til Røros med kultu-
relle og historiske innslag. Kostnade-
ne til disse turene dekkes av Marita 
Opptur med støtte fra Helsedirekto-
ratet. Andre turer og aktiviteter er det 
frivillig å bli med på.

Overnattingsturer:
• Opplevelsestur til Røros, 6 stk
• Skitur til Hermon, Geilo, 12 stk
• Tur til Liseberg, Gøteborg, 6 stk
• Tur til Saltø, nær svenskegren-

sen, 12 stk

Dagsturer:
• Skitur Norefjell, 3 stk
• Strikkhopp, Rjukan, 4 stk
• Badeturer på stranda, x antall 

ganger
• Paintball, 2 ganger
• Svinesund, ”harryhandel”, 1 

gang, 8 stk

Elstangen
Maritastiftelsen åpnet et helbre-
dende og inkluderende bo- og ar-
beidsfellesskap på Sundvollen nær 
Tyrifjorden i desember 2012. Det 
har lenge vært en drøm å kunne 
sette i gang med botilbud for en 
annen målgruppe enn vårt allerede 

eksisterende botilbud. Takket være 
Tord Moe og Cecilie Laeskogen, ei-
ere og drivere av Sundvolden Hotel, 
ble det mulig for oss å komme i 
gang ved at de stilte eiendommen 
Elstangen til vår disposisjon. Dette 
bofellesskapet er et tilbud til men-
nesker som har kommet litt ut på 
et ”sidespor.” Det kan være de som 
kommer til oss gjennom samar-
beidet med politiet i Vestoppland 
(Prosjekt Valg), mennesker som 
har sittet i fengsel, vært på rehabi-
litering eller som av andre årsaker 
trenger tilbudet.

Bofellesskapet ledes av Gunn 
og Trond Akerholdt, og skal være 
et sted hvor alle bor sammen i et 
varmt, inkluderende og helbreden-
de fellesskap; som gode medvan-
drere og rollemodeller. Hovedmålet 
er å kunne gi mennesker muligheter 
og tro på dem samtidig som den 
enkelte ansvarliggjøres for eget liv 
og lykke. Vårt kortsiktige mål er å 

kunne gi husrom og ærlig arbeid til 
”de som vil endre livet sitt positivt”. 
Et av våre langsiktige mål, men like-
vel ikke lengre enn en treårsperiode, 
er at vi skal være selvfinansiert og 
så tjene penger som igjen åpner 
for mulighet til videreutvikling av 
prosjektet.

Mercy House
Mercy House, lokalisert i Skedsmo 
kommune, etablert høsten 2002, ble 
en del av Maritastiftelsen 1. januar 
2012.

Dette er et lavterskeltilbud til 
mennesker i ulike livsfaser, og er 
åpent for folk i alle aldre, og folk 
som oppsøker oss kan streve med 
relasjons- og samlivproblemer, fysisk 
og psykisk sykdom, fattigdom, sorg, 
bearbeiding av traumer eller selv-
følelse-/identitet- og trosspørsmål. 
Gjennom høy og sammensatt kom-
petanse tilbyr Mercy House oppføl-
ging over tid. Gjennom bla. veiled-
ning, samlivskurs og terapi bidrar vi 

til mestring og konfliktløsning. Gjen-
nom omsorg og fellesskap møter vi 
ensomhet og fattigdomsproblema-
tikk. Mercy House både supplerer og 
samarbeider med det offentlige tilbu-
det. Vi gjennomfører kriseberedskap, 
arbeidstrening i samarbeid med NAV, 
i tillegg til samarbeid med flere pri-

Elstangen Gård – et helbredende og inkluderende bo-og 
arbeidsfellesskap ble startet i 2012 ved Tyrifjorden

Mercy House i Skedsmo 
kommune ble en del av 
Maritastiftelsen i 2012
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vate - og offentlige instanser. Mercy 
House er også et sted der studenter 
kan gjennomføre sin praksis. 

Mercy House tilbyr ulike miljøte-
rapeutiske tiltak som: individuelle og 
parsamtaler, temaundervisning, hjelp 
til struktur i hverdagen, familie- rela-
sjons- og nettverksarbeid, utvikling 
av planer for individuelle målsettin-
ger, samt bruk av ulike fellesskapsa-
renaer. Per i dag gir Mercy House 
ulike tilbud til cirka 250 personer per 
måned.

De som oppsøker Mercy House 
er hovedsakelig bosatt i Skedsmo 
kommune og omegn, men det er 
også mennesker fra andre deler av 
fylket og landet som benytter seg av 
de tilbudene som gis. Bakgrunnen 
for henvendelsen fra de som oppsø-
ker Mercy House kan være:

• Behov for familieterapi og evt. 
hjelp ved samlivsbrudd

• Fysisk og psykisk sykdom
• Fattigdom/ensomhetsproble-

matikk
• Sorg/bearbeiding av ulike 

traumer
• Selvfølelse / identitet / livs-

mestring
• Livssynsspørsmål m.m. 
• Rus og annen avhengighets-

problematikk
• Flyktninger/innvandrere med 

behov for språkopplæring

I tillegg drives også

Mercy Kids – et arbeid for barn i 5. - 
8. klasse som har ulike utfordringer 
i livet. – Vi ønsker å møte dem der 
de befinner seg i livet, og ikke der vi 
kunne ønske at de var og å formidle 
hvor høyt elsket og verdifulle de er. 
Slik kan de lettere gjøre positive og 
riktige valg. 

Studie- og språkpraksis – I sam-
arbeid med Skedsmo kommune 
tas det inn personer som trenger 
språkopplæring, eller praksiselever 

fra bibelskoler og relevante utdan-
ningsinstitusjoner innen helse- og 
omsorgssektoren.

Jentegruppe – Vi benytter et kurs-
konsept kalt ’OPPREIST’. Kurset 
henvender seg til jenter i alderen 
15-17 år. Vi har i 2012 gjennomført 
vårt første kurs med to kursledere og 
en noe ustabil jentegruppe. Hensik-
ten med kurset er å gi jenter mulig-
het til å reflektere over egne verdier 
og holdninger, samt bli mer bevisst 
egne valg. Kurset er organisert i 
8 samlinger på 2 timer hver gang. 
Samlingene innledes med et felles 
måltid, der alle deltar i forberedel-
sene.

Mercy Family – med særlig fokus på 
familie og samliv. Det er 14 ressurs-
personer som er tilknyttet tilbudet. 
To av de som jobber med dette er 
utdannet familieterapeuter. Noe av 
det som tilbys er:

Samlivskurs over en helg og/eller 
dagskurs. Familieterapi med både 
kvinnelig og mannlig terapeut.

Mercy Men – et tilbud til alle menn 
som ønsker å være med på en må-
nedlig samling hvor man reflekterer 
rundt det å være mann i vår samtid, 
med de endringene det innebærer. 

Julaften 2012 var det 18 personer 
som kunne kose seg sammen på 
Mercy House. Der var det mennes-
ker i alle aldre, fra 9 måneder til 82 
år. Alle fikk flotte gaver som handels-
standen i Lillestrøm ga oss. 

Oppstart av kvinnekafé for !erkul-
turelle Vi har i 2012 brukt en del tid 
på å forberede en kvinnekafé for 
flerkulturelle. Vi ser på dette som et 
spennende prosjekt blant annet pga. 
vår tilnærming til Human traffick-
ing problematikken som dessverre 
også er en realitet for noen av disse 
kvinnene. Andre deler av Maritastif-
telsen (Marita Women) jobber aktivt 

med denne gruppen, og vi kan dra 
veksler på hverandres kunnskap og 
erfaring. Vi håper at Kvinnekafeen 
kan starte i begynnelsen av mars 
2013.

Mercy House har hatt to bru-
kerundersøkelser i løpet av 2012, 
for å fange opp grad og trivsel og 
nytte- effekten. Gjennomsnittsal-
deren er 45 år og de kommer fra 
ulike kommuner. Vi har hatt et lite 
tallmateriale å jobbe med (mellom 
12 og 24), men det bekrefter det 
samme som de muntlige tilbake-
meldingene i hverdagen. Undersø-
kelsene er gjort fra fire ulike arenaer 
i huset. Nesten alle bekrefter at det 
har bidratt til positive endringer i 
hverdagen, hvor de legger vekt 
på tilhørighet og mindre ensomhet. 
Forbedringer det legges vekt på 
er utvidet åpningstid. Blant mange 
uttalelser velger vi å trekke frem 
en:” Her kan man komme uansett 
hvordan livet er.”

Mercy House har tre lønnede stil-
linger, avdelingsleder 100%, diakon 
35% stilling og 30% stilling i adminis-
trasjon (i Maritastiftelsen). Det reste-
rende arbeidet gjøres av 45 frivillige 
medarbeidere.

Stiftelsen KRAFT
er et nettverk av flere organisasjoner 
i Norge med rehabiliterings- og hjel-
petiltak for rusavhengige. Maritastif-
telsen er en del av Stiftelsen KRAFT 
og var også med på å grunnlegge 
organisasjonen. Gjennom dette 
nettverket kan vi gi et tilbud som er 
tilpasset den enkeltes behov både 
geografisk og individuelt.

Gjennom Stiftelsen KRAFT 
samarbeider Maritastiftelsen med 
Bergen Kontakt Senter, Sørum Gård, 
P22, Shalam, Lundevann Krise og 
omsorgssenter, Englevakten, Kime-
rud Stiftelse, Nappane Mottak og 
omsorgssenter, Ny Vei omsorg og ar-
beidstrening og Agapetunet. For mer 
informasjon se www.marita.no/Om oss.
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Internasjonal virksomhet
Et utstrakt internasjonalt arbeid dri-
ves i Russland, Hviterussland, Kam-
bodsja, Danmark og Island. Marita-
filmen vises og foredrag holdes på 
skoler. I Russland og Hviterussland 
har vi lokale samarbeidspartnere 
som også driver rehabilitering for 
rusmisbrukere. 

Maritastiftelsens internasjonale 
aktiviteter:

 Danmark: Maritastiftelsen 
samarbeider med ”Opholdsstedet 
Marita” (tidl. Marita-senteret). Dette 
er et sosialpedagogisk oppholdssted 
(døgninstitusjon) for ungdom mellom 
15-23 som også får en mulighet til å 
få en ny start på livet. Institusjonen er 
fullt ut finansiert ved såkalt bruker-
betaling (kommunene betaler et fast 
beløp pr klient), og har plass for ni 
beboere + tre som er i såkalt utslus-
ning i bolig utenfor senteret. De har 
til enhver tid hatt fullt belegg siden 
oppstarten i 2000.

 Island (www.marita.is):
Maritastiftelsens engasjement på 
Island ble startet i 1998, og er orga-
nisert i to stiftelser. Den ene driver 
forebyggende informasjon rundt 
Maritafilmen på alle landets skoler 
og heter ”Stiftelsen Slutt før du har 
begynt!” Parallelt med dette ble det 
startet et oppsøkende arbeid i Rey-
kjavik som kalles Stiftelsen Marita. 
Begge stiftelsene er selvstendige og 
egenfinansiert. Arbeidet har stor ut-
bredelse og anerkjennelse på Island 
og i 2006 avklarte en forskningsrap-
port at det forebyggende arbeidet 
hadde en positiv preventiv funksjon. 
Denne rapporten viser at eksnarko-
mane kan brukes dersom program-
met er godt gjennomarbeidet. I 2012 
laget islendingene en oppdatert film, 
siden det var fokus på hasj i den 
opprinnelige filmen, mens dagens 
tenåringer for det meste bruker ma-
rihuana.

 Russland: I Smolensk, 35 mil 
vest for Moskva, har Maritastiftelsen 
to ansatte som reiser med Maritafil-
men og holder foredrag på skoler.

 Hviterussland: I samarbeid 
med det lokale rehabiliteringssente-
ret Return, som i likhet med Marita-
stiftelsen er en del av Teen Chal-
lenge, reiser en ansatt på skoler i 
Hviterussland med Maritafilmen.

 Kambodsja: Maritastiftelsen 
har siden 2011 tatt ansvar for å 
støtte et helt nytt jentesenter med kr 
6 000 hver måned i en treårsperiode. 
Koy Chhim, lederen for TC Kambod-
sja kan fortelle at i løpet av 2012 har 
atten unge jenter/kvinner og nitten 
barn fått hjelp på jentesenteret.

Leiv Holstad besøkte jentesente-
ret i 2012 og gir her en liten oppda-
tering om det som skjer gjennom ar-
beidet på jentesenteret vi har bidratt 
til å starte. – Det startet i en liten 
leilighet, men de har nå leid en større 
eiendom i utkanten av Phnom Penh. 
Det er meget enkle forhold, men alle 
så ut til å trives da jeg var der tidli-
gere i år! Noe av det som imponerer 
meg med arbeidet i Kambodsja, er 
at de hele tiden tenker på hvordan 
de kan starte virksomhet som gir be-
boerne noe å leve av etter at de har 

gjennomført opplegget på senteret, 
sier Leiv. – Aktivitetene er systue, 
frisøropplæring, makeup shop, kurs i 
å drive skjønnhetssalong og orga-
nisk hagebruk (grønnsaksdyrking). 
Mange av dem har knapt nok sett en 
symaskin før de kom til senteret, men 
de er snare til å lære.

Teen Challenge
Maritastiftelsen representerer Teen 
Challenge i Norge. Teen Challenge 
er en løst sammenknyttet internasjo-
nal organisasjon som ble etablert i 
New York i 1958 av David Wilkerson. 
Arbeidet består i hovedsak i å drive 
rehabiliteringssentre på et kris-
tent grunnlag for narkomane. Teen 
Challenge er representert i mange 
vestlige land samt i mange tidligere 
østblokkland.

Oslo, 18. mars 2013

Jentesenteret på Kambodsja Teen 
Challenge vokser og hjelper stadig 

flere til et nytt og meningsfullt liv

Et liv i rus og fornedrelse er 
over for Eang og Samnang



Maritastiftelsen

AKTIVITETSREGNSKAP Note 2012 2011

Anskaffede midler
Tilskudd
Offentlige 8 119 060 7 075 992
Innsamledemidler, gaver mv. 3 738 623 3 361 281
Opptjente inntekter fra oprasjonelle aktiviterter fordelt på:
Aktivtet som oppfyller org. formål 1 927 200 1 214 710
aktivitet som skaper inntekt 483 130 595 389
Finans og investeringsinnt 37 467 58 516
Andre inntekter 105 500 2 555
Sum driftsinntekter 14 410 980 12 308 443

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler 550 712 384 852
Kostnader til organisasjonens formål:
tilskudd, bevilgninger mv til oppfyllese av formål 216 372 104 997
Kostander til primærforebyggende tiltak 1 740 579 1 024 192
Kostnader Marita Bo, Marita Ung, Marita opptur 4 557 924 4 290 485
Kostnader Maritakafe, Fengselsearbeid, ny karriere, Eldstangen 4 061 076 2 815 214
Kosnader Mercy house, kids, samliv 1 300 661 0
Kostnader til aktiviteter som  oppfylller formålet 903 525 946 113
Administarsjon 1 334 011 1 377 444
Sum driftskostnader 2, 3 14 664 860 10 943 297

Årets aktivitetsresultat -253 880 1 365 146
Tillegg/ reduskjon formålskapital
Formålskapital med ekstern pålagt restriksjon 32 000 0
Annen formålskapital -285 880 1 365 146
Sum overføringer 253 880 -1 365 146



Maritastiftelsen

Balanse Note 2012 2011

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Rettigheter Marita Film 4 15 000 15 000
Sum immaterielle eiendeler 15 000 15 000

Varige driftsmidler
Bygninger 4, 8 8 475 706 8 693 204
Tomt 4, 8 2 000 000 2 000 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 534 782 133 536
Sum varige driftsmidler 11 010 488 10 826 740

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap 5 5 105 728 5 105 728
Lån til foretak i samme konsern 5 543 418 282 917
Sum finansielle anleggsmidler 5 649 146 5 388 645
Sum anleggsmidler 16 674 634 16 230 385

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 391 942 54 221
Andre fordringer 132 999 31 708
Sum fordringer 524 941 85 929

Bankinnskudd og kontanter 6 1 337 455 2 097 460

Sum omløpsmidler 1 862 396 2 183 389

SUM EIENDELER 18 537 030 18 413 773





Maritastiftelsen

Årets aktivitetsresultat

2012 2011
Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt
ikke realiserte tap på langsiktige og kortsiktige plasseringer, som ikke vurderes til virkelig verdi -                           -                           
avskrivninger og ev. nedskrivninger samt - ev. reversering av nedskrivninger 326 252                299 017               
Tap/gevinst ved avhendelse av bevaringsverdige eiendeler -                           -                           
Tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler -                           -                           
forskjell mellom resultatført pensjon og betalte ytelser -                           -                           
endringer i andre poster -                           -                           
Sum (A) 326 252                299 017               

  
Investeringer, avhendelser og finansiering
anskaffelse av bevaringsverdige eiendeler -                           -                           
salgssum ved avhendelse av bevaringsverdige eiendeler -                           -                           
anskaffelse av andre varige driftsmidler -510 000               -149 223              
salgssum ved avhendelse av varige driftsmidler -                           -                           
netto investering/avhendelse i langsiktige og kortsiktige plasseringer, som ikke vurderes til virkelig verdi-260 501               -5 055 728           
nye/økte utlån, langsiktige og kortsiktige -                           -                           
tilbakebetaling utlån, langsiktige og kortsiktige -                           -                           
opptak/økning av langsiktig og kortsiktig gjeld 520 155                4 000 000            
tilbakebetaling av langsiktig og kortsiktig gjeld -375 139               -271 231              
innbetaling av ny formålskapital -44 977                 1 365 146            
Sum (B) -670 462               -111 036              

  
Andre endringer
endringer i kundefordringer/andre fordringer/beholdninger -439 012               -309 017              
endringer i leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld 23 217                  479 400               
andre tidsavgrensningsposter
Sum (C) -415 795               170 383               

  
Sum likviditetsendringer gjennom året (A+B+C) -760 005               358 364               

Likvide midler 01.01. 2 097 460             1 739 096            
Endring -760 005               358 364               
Likvide midler 31.12. 1 337 455             2 097 460            

! !











Marita Drift AS

Resultatregnskap Note 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekter 4 205 447 3 083 171
Annen driftsinntekt 218 264 75
Sum driftsinntekter 4 423 711 3 083 246

Varekostnader -22 173 -177 566
Lønnskostnader m.m. 2, 9 2 615 468 1 956 032
Avskrivning på driftsmidler 3 71 636 53 631
Annen driftskostnad 2 1 623 666 1 320 702
Sum driftskostnader 4 288 597 3 152 799

DRIFTSRESULTAT 135 114 -69 553

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER
Annen renteinntekt 1 597 1 660
Annen rentekostnad 165 779
Annen finanskostnad 35 939 26 359
Resultat av finansposter -34 506 -25 478

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 100 608 -95 032

ORDINÆRT RESULTAT 100 608 -95 032

ÅRSRESULTAT 100 608 -95 032

OVERFØRINGER
Overført fra/avsatt til annen egenkapital 100 608 -95 032
Sum overføringer 100 608 -95 032



Marita Drift AS

Balanse Note 2012 2011

EIENDELER

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 205 614 205 288
Sum varige driftsmidler 205 614 205 288

Lån til foretak i samme konsern 4 689 231 187 849
Sum finansielle anleggsmidler 689 231 187 849
Sum anleggsmidler 894 844 393 137

OMLØPSMIDLER
Varebeholdning
Lager av varer 377 911 348 966

Fordringer
Andre fordringer 71 803 39 682
Sum fordringer 71 803 39 682

Bankinnskudd og kontanter 8 244 918 354 500

Sum omløpsmidler 694 632 743 148

SUM EIENDELER 1 589 476 1 136 285














