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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 Førde.

Stiftelsens hensikt og oppgave er formulert slik: Å for-
hindre 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 dokumen-
tarfilmen ”Marita – et dokument fra noen som overlevde” som 
i 1984 ble produsert av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Hol-
stad. Tittelsangen 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 narkotika-
relaterte 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 gjen-
speiler 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 inklu-
dert i denne årsrapporten. 1. juni 2011 kjøpte Maritastiftelsen 
100% av aksjene i Drammensveien 64 A Eiendom AS (organi-
sasjonsnummer 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 01.09.1996 50%

Eva C. Ekelund regnskap adm 01.01.2001 30%

Hans-Inge Fagervik artist/ANT-konsulent forebyggende 01.04.2002 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 30%

Jan Dørum ANT-konsulent forebyggende 01.02.2009 100%

Tom André Håland miljøarbeider bruktbutikk 01.01.2011 60%

Terese A. Akerholdt sosionom Marita Bo 01.02.2011 80%

Martin Rosenhoff avd.leder bruktbutikk 21.02.2011 100%

Tommy Byggstøyl miljøarbeider kafé 20.03.2011 100%

Ole Jørgen Reindal miljøarbeider Marita Bo 01.08.2011 50%

Mathias T. Kristensen miljøarbeider kafé 11.10.2011 50%

Martin Aabrekk miljøarbeider Marita Bo 05.12.2011 50%

Markus Lind Aase miljøarbeider Marita Ung 01.01.2012 50%

Wenche Sævereide avd.leder Mercy House 01.01.2012 100%

Reidun Aardalsbakke miljøarbeider Mercy House 01.01.2012 35% 

Karen Leon miljøarbeider Marita Women 20.03.2012 50%

Gunnbjørg Linjord avd.leder Marita Bo 13.08.2012 100%

Kristine Skjermo sosionom Marita Bo 02.01.2013 60%

Ketil Johnstad miljøarbeider bruktkbutikk 02.01.2013 100%

Ørjan Frøvik miljøarbeider bruktbutikk 01.03.2013 60%

Kristin Strandengen avd.leder Marita Women 01.04.2013 50%

Jeanette K Markussen miljøarbeider Marita Women 01.04.2013 50%

Maria Wildén miljøarbeider bruktbutikk 01.12.2013 50%

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. 31.12.2013:

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 overlappen-
de rullering. Dag B. Jacobsen møter 
fast i styret som daglig leder av Mari-
tastiftelsen og Leiv O. Holstad møter 
fast i styret som generalsekretær.

I 2013 har stiftelsen hatt følgende 
styremedlemmer:

• Amy Østertun Geirdal, 
styreleder

• Ragnhild Tomren Kristof-
fersson

• Nils Rune Kind, 
ansattes representant 

• Kristin Strandengen
• Andreas Gulliksen
• Robert Erlandsen

Økonomi
Maritastiftelsen finansieres ved bi-
drag fra offentlige tilskudd, stiftelser, 
legater og private givere. Stiftelsen 
har også noe salgsinntekter for 
konsert og foredragsvirksomhet. 
Stiftelsens regnskap revideres av 
statsautorisert revisor Knut Østbye, 
Mæland & Østbye Revisjon AS i 
Oppegård. Maritastiftelsen kanalise-
rer deler av sin virksomhet igjennom 
to heleide datterselskap; Marita Drift 
AS og Drammensveien 64 A. 1. juni 
2011 kjøpte Maritastiftelsen 100% av 
aksjene i Drammensveien 64 A AS, 
som eier lokalene for Brukthandelen 
i Mjøndalen.

I 2013 gikk Maritastiftelsen med 
et driftsmessig underskudd på kr 
85 706, Marita Drift AS hadde et 
overskudd på kr 12 301 og Dram-
mensveien 64 a AS hadde et under-
skudd på kr 11 094. 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 2013 holdt Hans-Inge Fagervik 83 
skoleopplegg og konserter for 14 
165 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

Maritanytt
Som et ledd i Maritastiftelsens infor-
masjonsvirksomhet utgis tidsskriftet 
Maritanytt fire ganger i året. 
Bladet prioriteres som et selvstendig 
rusforebyggende tiltak, og innehol-
der nyhetsstoff og aktuelle saker 
fra området narkotika-samfunn-
kriminalitet, foruten rapporter fra 
stiftelsens aktiviteter. Bladet bringer 
også historiene til tidligere misbru-
kere som forteller hvordan de kom 
ut av narkotikamisbruket. Maritanytt 
har et opplag på 5 000 som distribu-

Fakkelprisen fra 
Inger Marie Nilsens 
fakkelfond ble overrakt 
til prisvinnerne Hans-
Inge Fagervik og Tove 
Skyttemyr av Bernt 
Henrik Lund.
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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 Marita-
stiftelsen en bred kontaktflate i rus-
misbruker- 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 2013: 
Totalt antall
gjester registrert: .................. 6901

Antall kvelder med
registrert aktivitet: .................. 217

Snitt gjester/kveld: ............... 31,8

I 2013 har vi registrert ca 800 samtaler 
av mer personlig karakter.

Dette året hadde vi til sammen 
25 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 2. 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 6 årsverk. Totalt 
har ca 90 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 prøver 
å motivere og gi håp til kvinnene at 
endring er mulig om de ønsker det 
og oppmuntrer de som tenker å dra 
til hjemlandet og finne annen jobb til 
å gjøre det. I 2013 har vi hatt 317 mø-
ter med kvinner med prostitusjonser-
faring. Flere av kvinnene har vi kjent i 
mange år, men vi møter også stadig 
nye kvinner i gateprostitusjon.

eres til våre abonnenter, og av våre 
oppsøkende 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, reha-
biliteringsinstitusjoner 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 
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 2013 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 

Sara Larsson (t.v.) og Inger Helene 
Strandengen, to entusiastiske frivillige 
delte ut klær til Maritakafeens gjester.
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Siden 2010 har vi holdt Marita-
kafeen åpen hver natt til fredager (kl 
24:00-03:00) for kvinner i gate-prosti-
tusjon. I løpet av 2013 har det vært 2 
300 besøk på 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 2013, 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  løpet av 2013 har 16 frivillige 
medarbeidere vært i Marita Women-
teamet, de fleste over lang tid. Ho-
vedsakelig har de vært involvert i det 
oppsøkende arbeidet på kveldstid 
samt på Marita Women’s Nightcafé. 
Teammedarbeiderne har ulik nasjo-
nalitet og språkkunnskaper, som er 
en fordel for å bli kjent og bistå kvin-
nene, 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 prostitusjon. 
Hun har også årelang jobberfaring 
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 
2013 har 9 kvinnelige reflektanter 
hatt tilbud om arbeidspraksis og 
utvidet oppfølging på Marita-butik-
ken, 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 (avsluttet juni 2013). 
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 motivasjonsarbei-
det for å inspirere til et nytt liv uten 
rus og kriminalitet. Disse samlingene 
følges opp med jevnlige besøk og 

Teamet fra Marita Women har 
tillit og inngang i en verden de 

færreste av oss kjenner til.

Odd Gjøen har vært 
fengselsprest ved Ullersmo 
fengsel på Kløfta siden 2004.
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individuelle samtaler for dem som 
ønsker det. Av registrerte enkeltbe-
søk kommer det fram at syv personer, 
både ansatte og frivillige, i år har vært 
på til sammen 77 enkeltbesøk hos 18 
forskjellige innsatte i de ovennevnte 
fengslene. Sammenlagt har besøke-
ne en varighet på 169 timer. 

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. Vårt samarbeide med 
Elstangen, et inkluderende bo- og ar-
beidsfellesskap og Monsterbedriften 
har gitt fengselsarbeidet en enorm 
oppdrift og er med på å gi fengsels-
arbeidet en  seriøsitet og goodwill i 
flere og flere sammenheng.

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 2013 noterer vi ca 
35 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 2013 er ca 1500.

Bruktbutikker
Maritastiftelsen driver bruktbutikk 
både i Oslo og Mjøndalen. Disse 
fyller en viktig funksjon i arbeids-

treningen, og hovedhensikten med 
butikkene er muligheten for arbeids-
plasser til tidligere rusmisbrukere 
og innsatte, og for vanskeligstilt 
ungdom (se Marita Ung). I det dag-
lige erfarer vi at arbeidstrening også 
handler mye om å bygge mennes-
kers livsmestring på mange andre 
måter. Det sosiale og holdnings-
skapende 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 områdene 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 arbeidstreningsplasser 
innen ulike arbeidsfelt med tett og ut-

videt oppfølging fra våre arbeidslede-
re. Dette året har vi hatt mennesker i 
arbeidstrening innen butikkdrift, lager, 
transport, byggvedlikehold, vaktmes-
tertjenester og sykkel- / snekkerverk-
sted. Vår utvidede oppfølging foregår 
både i og utenfor arbeidstid og bidrar 
til å sikre den enkeltes ønskede utvik-
ling og nettverksbygging. 

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 evalue-
ringssamtale sammen med brukeren. 
Her evalueres innstilling og innsats i 

Martin Rosenhoff, avd.
leder i bruktbutikken i 
Mjøndalen, trår til der 
det trengs.
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forhold til målsetninger. Dette føres i 
en dagsrapport og gir et meget godt 
bilde av den enkeltes faglige og per-
sonlige 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. 

Prosjekt Ny karriere, som ble 
startet av Marita Women rett før 
nyttår 2010, har fungert meget bra. 
Vi har hatt 12 deltakere fra dette pro-
sjektet i arbeidstrening i Maritabutik-
ken i år. Her tilbyr vi arbeidstrening 
spesielt tilrettelagt for utenlandske 
prostituerte og ofre for menneske-
handel. ”Ny karriere” og et oppføl-
gings-tilbud til jenter som er ute/vil 
ut av prostitusjonsvirksomhet, har 
som mål å hjelpe de tilbake i jobb i 
hjemlandet.

I 2013 har vi hatt og fulgt opp 31 
personer i ulike arbeidstrenings- /
arbeidspraksis tiltak i Oslo.

I tillegg til ansatte har vi hatt 8 
frivillige medarbeidere dette året. 
Disse frivillige har bl.a. hjulpet oss 
med renhold, rydding, prisfast-
setting, vareutpakking og kunde-
behandling i bruktbutikken.

Mjøndalen – Brukthandelen har 
vært i drift siden 2011, og omsetter 
klær, bøker, møbler og annet inven-
tar. 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 3,3 lønnede årsverk 
har vi hatt 28 frivillige medarbeidere 
i butikken disse månedene. De frivil-
lige har deltatt i vareutpakking, ren-
hold, kundebehandling og rydding.

Vi har fulgt opp 13 personer i 
løpet av året. Av disse har to kommet 
seg ut i lønnet arbeid, én har mam-
maperm, fire er videre på andre tiltak. 
De andre seks 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 an-
nen utfordrende livssituasjon. Vi 
ser behov for at ungdommene i vår 
målgruppe har et rusfritt lavterskel-
fellesskap å være en del av. Flere av 
ungdommene kommer fra belastede 
hjem og/eller har det vanskelig sosi-
alt, og trekker derfor mot sentrum for 
å finne likesinnede. Vårt hovedtiltak 
for å skape et fellesskap for denne 
gruppen, er musikkverksted som vi 
holder hver tirsdag. Vi har i 2013 hatt 
musikkverksted for 10-15 ungdom-
mer i uken. Dette er noe mindre enn 
vi har hatt tidligere år, på grunn av 
at vi ikke har hatt prosjektmidler som 
tidligere, og at kulturhuset Subscene 
som har huset arbeidet vårt ikke har 
hatt lokaler siden mars 2013. Dette 
har gjort at vi har måtte bruke midler-
tidige lokaler øverst på Grünerløkka, 
og ikke kunne vært like mye til stede 
i sentrum. Vi har heller ikke kunnet 
ha fredagskafé som tidligere, men 
har fulgt opp ungdommene gjennom 
oppsøkende arbeid og på andre 
samlingspunkter. Samarbeidet med 
Subscene vil gjenopptas våren 2014 
da de har fått nytt lokale, og vi vil 
kunne øke vår kapasitet igjen. 

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

Rekrutteringen av ungdommene 
til Marita Ung skjer via oppsøkende 
arbeid, NAV, sosialetaten og gjen-
nom venner som allerede er i Marita 
Ung-systemet. Over tid opparbei-

Bildet i Eikerbladet. 
Avdelingsleder Martin 
Rosenhoff (t.h.) Ketil Rød 
Johnstad (t.v.) og Jonas 
Børud har akkurat hentet 
flere varer til butikken.
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des 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. 

Vi har hatt 4-6 frivillige hver tirs-
dag på musikkverkstedet. Disse har 
også hatt den frivillige innsatsen 
som praksis fra Høyskolen i Staf-
feldtsgate.

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 ungdomme-
ne en mulighet for mestring gjen-
nom musikk, og en arena de kan 
være seg selv er med å forebyg-
ger en inngang i rus- og kriminali-
tetsmiljø. Vi er stadig opptatt av å 
videreutvikle oss, og finne kreative 
måter å kunne gjøre mer for disse 
ungdommene. I 2013 har vi jobbet 
mye med å utvikle dagtilbudet ”Ma-
rita Sentrum”.

Ungdommene og de frivillige er 
med på planleggingsmøter for se-
mesteret, og får være med å 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 kon-
takt 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 Bo
Marita Bo er et botilbud rettet mot 
motivert ungdom fra 18–24 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 en-
kelte til å tro på seg selv og den de 
er, oppdage sine talenter og erfare 
positive fritidsopplevelser samt å 
bygge positive nettverk. Alle i Marita 
Bo får tett oppfølging av ansatt, en 
kontaktperson. 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, ordi-
nært arbeid, arbeidspraksis/trening 

via Nav, tiltak i regi av Maritastiftel-
sen 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 også er en fin måte å øve seg på 
sosial trening med og omgås andre 
på egen alder fra et annet miljø.  

I løpet av 2013 har det bodd 14 
ulike beboere på Marita Bo. Disse 
har til sammen bodd 2039 døgn på 
huset, noe som tilsvarer et belegg på 
70 %. (2920 døgn = 100% belegg).

Markus Lind Aase 
er en av lederne ved 
Musikkverkstedet.
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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 vaskeopp-
gaver, noe som er viktig for både 
fellesskapet (at alle gjør sin del), 
vedlikehold av bygg og hygiene. 

I løpet av året har det vært ar-
rangert to obligatoriske helgeturer 
for alle beboere og ansvarsperso-
ner. 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 tre temakvelder. Dette er 
obligatorisk for alle beboere og an-

svarspersoner. Kveldene innebærer 
at vi inviterer foredragsholdere som 
forteller om et tema, hvor vi deretter 
snakker og reflekterer rundt innhol-
det. Temaene som tas opp kan være 

aktuelle, praktiske og informative. I 
år har temakveldene vært: ”Seksua-
litet, nærhet og egenverdi”, ”Kom-
munikasjon” og ”Økonomi”. 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 fem ansatt i Marita Bo, 
som utgjør 3,4 årsverk. Avd.leder sit-
ter i en nettverksgruppe med andre 
som jobber med forebyggende tiltak 
rettet mot barn og unge i Oslo. Initia-
tiv til gruppen ble tatt av gatepresten 
i Oslo, men er nå delegert videre til 
SALTO koordinator i sentrum av Oslo. 

Ansvarspersonene (6 stk) utfører 
mye frivillig arbeid på Marita Bo. Vi 
har beregnet at hver ansvarsperson 
gjennomsnittlig utfører 2 timer frivil-
lig arbeid hver dag. Dette utgjør et 
antall frivillig årsverk på 2,5. 

I tillegg utfører temaholderne på 
temakveldene et frivillig arbeid som 
utgjør omtrent 15 timer.

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:
• Ski- og fellesskapstur til Hem-

sedal, 6 beboere, 6 ansvars-
personer + ansatte

• Tur til Saltø, nær svenskegren-
sen, 5 beboere, 6 ansvarsper-
soner + ansatte

Dagsturer:
• Skitur Norefjell x 2, 4 beboere 

+ ansatt
• Badeturer på stranda, x antall 

ganger
• Tusenfryd, 5 beboere, 2 an-

svarspersoner + ansatte
• Aketurer, x antall ganger
• Tur til Hamar for å besøke en 

tidligere beboer, 2 beboere, 1 
ansvarsperson

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 

På SubScene har 
ungdommene ved 

Musikkverkstedet holdt 
konserter ved flere 

anledninger.
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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 fattigdoms-problema-
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-
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 kurskon-
sept kalt ’OPPREIST’. Kurset henven-
der seg til jenter i alderen 15-17 år. I 
2013 har kurset blitt brukt i samarbeid 
med konfirmasjonsundervisningen i 
en lokal kirke . Hensikten med kurset 
er å gi jenter mulighet til å reflektere 
over egne verdier og holdninger, 
samt bli mer bevisst egne valg. Kur-
set er organisert i 8 samlinger på 2 
timer hver gang. Samlingene innledes 
med et felles måltid, der alle deltar i 
forberedelsene.

Mercy Family – med særlig fokus på 
familie og samliv. Det er åtte 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 2013 var det 40 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 !er-
kulturelle Vi brukte en del tid på å 
forberede en kvinnekafé for flerkul-
turelle i 2012, og i begynnelsen av 
mars 2013 startet vi opp kvinneka-
feen. Vi ser på dette som et spen-
nende 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 

Mercy House i Skedsmo 
kommune ble en del av 
Maritastiftelsen i 2012

Besøk på Oslo Gladiatorene
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med denne gruppen, og vi kan dra 
veksler på hverandres kunnskap og 
erfaring. Kafeen er åpen hver annen 
uke i 2 timer. Foreløpig har det ikke 
kommet så mange pr gang, men vi 
ser behovet og jobber med mar-
kedsføringen.

Mercy House har hatt én bruker-
undersøkelse i løpet av 2013. Målet 
er å ha to brukerundersøkelse pr år, 
men på grunn av endring i personal-
gruppa og sykemeldinger har ikke 
det latt seg gjøre i 2013.
Hensikten med å gjennomføre bru-
kerundersøkelser er å fange opp 
grad og trivsel og nytteeffekten. Vi 
har hatt et lite tallmateriale å jobbe 
med (mellom 12 og 24), men det 
bekrefter det samme som de munt-
lige tilbakemeldingene i hverdagen. 
Undersøkelsene er gjort fra fire ulike 
arenaer i huset. Nesten alle be-
krefter 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 én:”Her kjenner jeg tilhørighet 
til mennesker.”

 Mercy House har tre lønnede 
stillinger, avdelingsleder 100%, 
diakon 35% stilling og 30% stilling 
i administrasjon (i Maritastiftelsen). 
Det resterende 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, Englevakten, 
Lundevann Krise og Omsorgssenter, 

Nappane Mottak og Omsorgssenter, 
Stiftelsen Shalam, Stiftelsen P22 og 
Sørum Gård. Samarbeidet innebæ-
rer at Maritastiftelsen kan formidle 
kontakt vedr. plass for avrusing og 
rehabilitering ved de samarbeidende 
sentrene. For mer informasjon se 
www.marita.no/Om oss.

Internasjonal virksomhet
Et internasjonalt arbeid drives i 
Kambodsja og Island. Vår støtte til 
forebyggende arbeid i Russland og 
Hviterussland ble avsluttet i desem-
ber 2012. 

Maritastiftelsens internasjonale 
aktiviteter:

 Island (www.marita.is):
Maritastiftelsens engasjement på 
Island ble startet i 1998, og er organi-
sert i to stiftelser. Den ene driver fore-
byggende informasjon rundt Marita-
filmen på alle landets skoler og heter 

”Stiftelsen Slutt før du har begynt!” 
Parallelt med dette ble det startet et 
oppsøkende arbeid i Reykjavik som 
kalles Stiftelsen Marita. Begge stiftel-
sene er selvstendige og egenfinansi-
ert. Arbeidet har stor utbredelse og 
anerkjennelse på Island og i 2006 
avklarte en forskningsrapport at det 
forebyggende arbeidet hadde en 
positiv preventiv funksjon. Denne 

rapporten viser at eksnarkomane kan 
brukes dersom programmet er godt 
gjennomarbeidet. I 2012 laget islen-
dingene en oppdatert film, siden det 
var fokus på hasj i den opprinnelige 
filmen, mens dagens tenåringer for 
det meste bruker marihuana.

 Kambodsja: Maritastiftelsen 
har siden 2011 tatt ansvar for å 
støtte et helt nytt jentesenter med kr 
6 000 hver måned i en treårsperiode. 

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 2014

Bibel og bønn er en 
viktig ingrediens i 
kvinnenes nye liv.

Mange unge jenter og kvinner 
har fått hjelp på jentesenteret 
i Kambodsja.




















