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Innledning

I stedet for en ny start, opplever mange mennesker som løslates 
fra fengsel ensomhet og isolasjon. Erkjennelsen av sosiale 
nettverks betydning for helsa, og da med særlig vekt på sosial 
støtte, har ført til at begrepet etter hvert har fått en sentral plass i 
sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. 

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid produserte 6586 frivillighetstimer i 
2007.Dette tilsvarer 3,7 årsverk. Årsrapporten tar sikte på å synliggjøre 
aktivitetene som er gjennomført og resultatene av disse. Vi tar 
utgangspunkt i målene for arbeidsåret, og observasjoner i løpet av året. 

Arbeidet har hatt en postiv utvikling, og vi ser klare ambisjoner for 2008.
Etter tre års prosjektstatus, har Nettverksarbeid fått status som ordinær 
aktivitet i Oslo Røde Kors og er tilført en ny stilling.

Stian Estenstad, februar 2008
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Om Oslo Røde Kors

Røde Kors prinsippene:

Humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet, universalitet

Røde Kors strategigrunnlag i Oslo:

Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse

Vi vil arbeide for et trygt samfunn hvor Røde Kors-bevegelsens verdier om enkeltmenneskets rettigheter og 
verdighet respekteres og spre budskapet om Internasjonal humanitær rett.

Oslo Røde Kors er alltid klar til innsats for mennesker i kriser og katastrofer 
Vi skaper møteplasser og flere, bedre møter mellom mennesker, og vil stå på slik at ingen faller utenfor.

Vi skal være en motor i å gjøre Oslo til et godt, flerkulturelt samfunn.

Oslo Røde Kors har viljen til å hjelpe, styrken til å handle

Frivillige er vår viktigste ressurs og vårt fortrinn.

Vi oppnår resultater fordi våre frivillige opplever at har meningsfulle oppgaver og lyst til å bidra.

Oslo Røde Kors er organisert og prioriterer slik at vi stadig kan hjelpe flere på en bedre måte

Vi vurderer sammenhengen mellom behov, ressursbruk og frivillighet.

Vi utvikler KOMPETANSE og resultater ved å kombinere kunnskap om behov med faglig innsikt og frivillig 
innsats.

Vi prioriterer aktiviteter med mye bruk av frivillige og aktiviteter som gir langsiktige, humanitære resultater.

Vi bruker vår styrke til å avhjelpe viktige humanitære behov som andre ikke løser.

Vi samarbeider med andre når det skaper bedre resultater.

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon og vi får styrke gjennom vårt medlemstall

Vi arbeider for å øke antall medlemmer.

Vi ønsker at våre frivillige også vil være medlemmer.
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Landsmøtet i Norges Røde Kors 2002 vedtok å: 
”Ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid 
for ensomme, syke, innsatte og andre med 
spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker 
med behov for å etablere nye nettverk etter 
rusmiddelmisbruk, psykiatri eller soning i 
fengsel.”
 
Tiltakene skal legge til rette for at deltakerne danner 
nye positive nettverk.
 
Enkeltpersoners medmenneskelighet og 
engasjement er vårt viktigste virkemidler for å hjelpe 
andre mennesker til å øke sin sosiale kompetanse. 
Det betyr at våre frivillige er den viktigste ressursen 
vi har i aktiviteten. Med deltakernes behov i fokus er 
målet ikke å behandle, men å skape sosial kontakt 
samt trene på vanlige gjøremål. Slik kan deltakeren 
igjen få positive erfaringer med hverdagslivet og selv 
bygge nye sosiale nettverk. 
I St. meld. nr. 27 1997-98, Om kriminalomsorgen, 
står det blant annet at innsatte i norske fengsler 
er en gruppe mennesker med overvekt av 
negative livserfaringer, høyere grad av somatisk 
og psykisk sykelighet, større rusmisbruk og færre 
tilknytningspunkter til ikke-kriminelle miljøer enn 
befolkningen ellers. Deres sosiale tapsliste kan være 
omfattende, og terskelen for gjeninntredelse i det 
lovlydige samfunn vil normalt være høy. 

Norges Røde Kors gjennomførte en 
brukerundersøkelse som kartla hva mennesker i vår 
målgruppe selv opplever som sine viktigste behov 
og interesser knyttet til problemstillingen ”sosialt 
nettverk”.  Behovsanalysen ” Et helt vanlig liv” 
anbefales for dem som ønsker en bedre forståelse av 
behovene hos målgruppen.  

I behovsanalysen ”Et helt vanlig liv” fremgår det at 
sosial angst er utbredt blant kriminelle og rehabiliterte 
rusmisbrukere. De føler seg annerledes enn ”vanlige 
folk”, og vegrer seg for å oppsøke miljøer og 
situasjoner hvor de føler seg utenfor og ukomfortable. 
Samtidig har de et sterkt ønske om å bli kjent med 
”vanlige folk”, ettersom de oppfatter dette som 
avgjørende for å klare å holde seg rusfri og for å 
kunne etablere  A4-livet som mange ønsker. Flere 
bruker bildet om at de kommer fra en annen planet, 
og trenger å lære både språk og koder på den nye 
planeten. Enkelte sammenligner seg  med flyktninger, 
som må lære om det norske samfunnet og som 
trenger hjelp til å bli integrert.I undersøkelsen fremgår 
det konkret hvilke ønsker og behov straffedømte har i 
fasen før og etter løslatelse.

Arbeidet Røde Kors utfører skal være et supplement 
til offentlige tjenester. Det må derfor være klare 
grenseoppganger mellom hva som er et offentlig 
ansvar og hva Røde Kors sine aktiviteter skal bidra til. 
For å kvalitetssikre og behovstilpasse aktiviteten er 
det både naturlig og riktig å samarbeide med andre 
aktører som har erfaring og kompetanse fra arbeid 
med disse målgruppene.

I tillegg må det tydeliggjøres hva som er henholdsvis 
det offentlige, private og tredje sektors oppgaver og 
rolle i dette arbeidet.

Bakgrunn
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Mål for Oslo Røde Kors Nettverksarbeid

Målsettinger

Hovedmålsettingen er å bistå mennesker med behov for å etablere nye 
sosiale nettverk etter soning i fengsel.

Vi skal bidra til inkludering av mennesker som har havnet på utsiden av 
samfunnet. Gjennom frivillig innsats og aktiviteter skal deltakerne trene 
sosiale ferdigheter, øke sin sosiale kompetanse og der i gjennom få økt 
mulighet til å etablere nye sosiale nettverk.

 
Målgruppe

Personer som skal løslates fra fengsel eller som har gjennomført sin 
straff.
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Hva gjør vi?

En-til-en aktiviteter

Deltakeren skal sammen med en frivillig nettverksarbeider få hjelp til å 
finne seg til rette på ulike sosiale arenaer. Kontakten innledes fortrinnsvis 
i god tid før løslatelsen, og den fortsetter etter at den straffedømte er 
løslatt. På denne måten utvikles relasjonen, samtidig som man får 
planlagt og tilpasset aktiviteter til etter løslatelse. 

De frivillige nettverksarbeiderne tar utgangspunkt i domfeltes egne 
behov, ønsker, motivasjon og forutsetninger. Vi ønsker således å bidra 
til at deltakeren på selvstendig grunnlag får mulighet til å velge ut sin 
omgangskrets. Samværet skal også være en øvelse i å omgås det de 
selv kaller ”normale mennesker” og gjøre dagligdagse aktiviteter. 

Gruppeaktiviteter 
Det arrangeres jevnlig aktiviteter i mindre eller større grupper for 
deltakere og frivillige. Det kan være sommerfest, julebord, grillfest, ulike 
turer, temakvelder, samlinger og kurs. 

Disse aktivitetene gjør det mulig for deltakere og frivillige å møte 
andre som er med i denne aktiviteten. Dette utvikler også nettverk 
mellom deltakerne som er med. Selv om hovedpoenget er å danne 
egne nettverk, undervurderes ikke betydningen av kontakten internt i 
aktiviteten. ”Kameratstøtten” mellom tidligere straffedømte oppleves 
også av mange deltakere som en viktig årsak til at de unngår tilbakefall 
til ny kriminalitet.

  

”Alle du kjenner skal 
på en måte byttes ut, 
så det blir mye
ensomhet”
                 
 Deltaker om å etablere nytt 
nettverk”
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Hva gjør vi?

Andre tilbud til våre deltakere

Det gis mulighet til å søke om økonomisk støtte for å dekke kostnadene deltakerene har ved å delta i ordinære 
aktiviteter i storsamfunnet.
 
Deltakerene kan benytte seg av de avtalene nettverksarbeidet har gjort med ulike aktører; som gratis utlån av 
ski og sykler, billetter på Nasjonalteateret, Oslo Kinomatografer, folkemuseet m.m.

Lån av diverse utstyr for å gjennomføre ulike aktiviteter; som kanoer, telt, fiskeutstyr, m.m.

Man får hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.

Det gis mulighet til å ta på seg frivillighetsoppgaver.

Fotballaget Kompis

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid sitt fotballag ”Kompis” er en aktivitet som ble startet av to tidligere deltakere.  
De har nå status som frivillige, og leder denne aktiviteten. Fotballaget er en stor suksess, og et viktig tilskudd til 
vårt arbeid. Laget består av nærmere 20 personer, de fleste tidligere straffedømte. De trener nå to-tre ganger 
i uken, og deltar i innendørscupen for bedrifter. Flere deltakere har oppsøkt vårt arbeid nettopp på grunn av at 
de ønsker å delta på fotballaget. Laget fungerer på mange måter som et fotballag tilknytet en idrettsforening. 
Blant annet arrangerer de dugnader, hvor de tar på seg ulike arbeidsoppdrag for å få inn penger til laget. 
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De frivillige

Nettverksarbeiderne

Våre frivillige nettverksarbeidere er menn og kvinner i ulik alder, 
med ulik bakgrunn og interesser. De frivillige er ikke terapeuter eller 
støttekontakter. De skal heller ikke være en nær venn eller fortrolig. De 
skal være et medmenneske i en vanskelig prosess. Relasjonen etableres 
for en avgrenset tidsperiode, som reguleres ut fra behov og nytteverdi. 
De frivillige opplever på lik linje med deltakerne at de har utbytte av å 
være i denne relasjonen. De frivillige skal ikke ta på seg en rolle, men så 
godt det lar seg gjøre opptre som de normalt gjør. .

De frivillige drilles derfor på rammene de har å forholde seg til, samt 
hvilke muligheter som ligger til grunn for prosjektet. 

 

Utvelgelse og opplæring av frivillige nettverksarbeidere er omfattende. 
Frivillige som har meldt sin interesse går gjennom et grundig intervju. 
Vandelen blir deretter undersøkt via Kriminalomsorgen. Deretter følger 
omvisning i fengsel og et grundig opplæringsprogram som går over en 
helg. Opplæringen gir de frivillige innføring i temaer som grensesetting, 
frivillighet, rolleavklaring og sosiale nettverk. Samarbeidspartnere fra 
Kriminalomsorgen sørger for nødvendig opplæring i fengselsfaglige 
temaer. De frivillige signerer også en avtale om å følge Røde Kors etiske 
retningslinjer, samt en taushetserklæring overfor både Kriminalomsorgen 
og Røde Kors. 

Kontinuerlig oppfølging ivaretas gjennom temakvelder, samlinger og 
oppfølgingssamtaler.

”Seilturen er vel   
den beste opp-
levelsen jeg kan 
huske å ha hatt.” 
                 
 Johnny Risjord, deltaker i 
Nettverksarbeidet”
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Dynekilgata 9
Tilbakemeldingen fra våre frivillige og deltakere har lenge vært 
at de har ønsket seg et samlingssted hvor de kan møte andre 
deltakere og frivillige. Noe den store pågangen av besøk, i 
kontorlokalet i Chr. Krohgs gt. 15, er en bekreftelse på.  

Deltakerne har behov for et mer omfattende tilbud enn kontakt med de 
frivillige to til fire ganger i måneden. Det er over lengre tid arbeidet med å 
utvikle tilbudet for å ivareta våre deltakere på en bedre måte. Fotballaget, 
gruppeaktiviteter, samlinger, temakvelder og ulike fordels avtaler er gode 
eksempler på tilbud som gir større valgfrihet og kontinuitet. 

Både leder og frivillige har brukt mye tid i 2007 på å finne et egnet lokale. 
Ved en tilfeldighet, kom Dynekilgata 9 opp som et alternativ.   
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Dette ønsker vi at møtestedet skal være:  
Et samlingspunkt/møteplass for sosialt samvær på dagtid og noen kvelder i uka.• 
Et møtelokale for våre ulike aktiviteter, samlinger og kurs.• 
Et ressurssenter hvor vi kan invitere andre instanser i hjelpeapparatet • 
Et sted som gjør vårt tilbud mer synlig for omverden og tilgjengelig for deltakerne• 
Et sted straffedømte kan oppsøke.• 
Et sted nye frivillige, uten å være koblet til en deltaker, kan starte sitt nettverksarbeid.• 
En ny arena hvor deltakere kan utføre frivillighetsoppgaver.• 

  
Oslo Røde Kors Nettverksarbeid har inngått en leieavtale med Borettslaget Rosenhof kvartal 1.
Lokalet er på nærmere 90 m2 og ligger på gateplan. 
 
Administrerende direktør i Urbanium AS,  garanterer for husleie i en treårsperiode. Urbanium  bistår også med 
arkitekttjenester.
 
Lokalet i Dynekilgata er under oppussing, og forventes å være innflyttingsklart i løpet av april 2008. 
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Nye frivillighetsoppgaver

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid vil snart ta i bruk lokalet i Dynekilgata 
9. Dette krever en annerledes organisering og bruk av våre frivillige 
ressurser. Stedet kan ikke hodes åpent og drives ved bruk av ansatte 
alene. Dette krever at frivillige blir organisert i en turnus for å holde 
lokalet åpent og tilgjengelig. 

Det jobbes med å kartlegge kompetanse, interesser, behov og ønsker til 
frivillige og deltakere i Nettverksarbeidet. Dette for å få en oversikt over 
hva vi kan holde av kurs, temakvelder, foredrag og samlinger ved bruk 
av interne krefter

 

Fra deltaker til frivillig: 
I 2007 har det vært fokus på å benytte deltakere til frivillighetsoppgaver. 
Begrensningen er at de tidligere straffedømte ikke kan få den samme 
tilgangen til fengslene som våre frivillige nettverksarbeidere. Dette 
forhindrer ikke deltakere i å delta i det frivillige arbeidet, da oppgavene er 
mange og  det viktigste arbeidet skjer etter løslatelse. 

Nettverksarbeidets sterkeste virkemiddel for å bistå de straffedømte med 
å bygge nye sosiale nettverk, er å få deltakere aktivisert på fritiden. 

Det har i 2007 vært stor fokus på å benytte ressursene til våre 
deltakere. Deltakere som viser god progresjon blir stimulert til å ta på 
seg frivillige oppgaver. De er gode rollemodeller, og deres erfaringer 
er av stor betydning for mange av deltakerne. Det har også utviklet 
seg en selvhjelpsmentalitet  blant mange av deltakerne som deltar i 
Nettverksarbeidet. Flere har skaffet bolig, arbeid, skoleplass m.m. med 
god hjelp av andre deltakere og frivillige.

.

Det jobbes med å utarbeide kurs og rutiner for de nye 
frivillighetsoppgavene. 

”Jeg har problem 
med å gjøre noe 
aleine, kino eller 
konserter og slikt, 
så det kunne jeg 
ha tenkt med å 
gjøre med en slik 
person” 
                 
Deltaker om aktiviteter
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Bemanning:
Stian Estenstad har siden oppstart i august 2004 
vært ansatt som prosjektleder i 100% stilling. 
Prosjektleder har hatt ansvar for å utarbeide konkrete 
målsettinger og planer for arbeidet i prosjektet. 
Videre har prosjektleder ansvaret for økonomi.

I august 2007 var prosjektperioden for 
Nettverksarbeidet over. En langsiktig strategi for 
Nettverksarbeid ble lagt, før saken ble oversendt 
Oslo Røde Kors sitt Distriktsstyre til behandling. 
Distriktsstyret besluttet at Nettverksarbeidet etter tre 
års drift med prosjektstatus skulle gå over til å bli en 
ordinær aktivitet. 
   
Nettverksarbeidet fikk i 2007 tildelt en ny 
stillingshjemmel. Eva Maria Lorange tiltrådte 
stillingen som koordinator 1. oktober, i 100% stilling. 
Koordinator har blant annet ansvar for å kvalitetssikre 
aktiviteten gjennom rekruttering, opplæring og 
oppfølging av nye og erfarne frivillige. Videre 
rekruttere, intervjue og følge opp innsatte og løslatte, 
samarbeide med Kriminalomsorgen, ulike offentlige 
instanser og andre samarbeidspartnere. Koordinator 
deltar også i arbeidet med å utvikle eksisterende 
tilbud, samt delta i administrative arbeidsoppgaver og 
informasjonsarbeid.

Fagråd:
Fagrådet er et rådgivende organ som gir faglige 
innspill til leder og gir hjelp til å heve blikket i forhold 
til annen utvikling i sektoren.

Monika Juul -Ass. daglig leder i Oslo Røde Kors
Merethe Skaug Sørensen -Avd. sjef i Oslo Røde Kors
Are Høidal -Direktør v/Oslo fengsel
Kristin Tandberg -Rådgiver v/Kriminalomsorgen 
region øst
Doris Bakken -Inspektør v/Bredtveit fengsel  
avdeling Bredtveitveien 2
Stein Wessel-Aas -Gruppeleder og de frivilliges 
representant
Njål Grimstad -Ass. Friomsorgsleder Oslo
Stian Estenstad -Leder i ORK Nettverksarbeid

Gruppeledere:
Gruppelederene skal være et bindeledd mellom 
frivillige og ansatte i aktiviteten. De avholder 
gruppemøter og har et praktisk ansvar for oppfølging 
av de frivillige. Disse har vært gruppeledere i 2007:

Stein Wessel-Aas
Geir Inge Hanssen
Lin Larsen
Camilla Cötterheinrich

 Organisering
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Om deltakerene

Hvor mange har deltatt i 2007?

97 personer totalt deltatt i • 
prosjektet.

79 menn og 18 kvinner• 

 
Hvor mange gikk ut av 
Nettverksarbeidet i 2007?

23 deltakere gikk ut av 
Nettverksarbeidet i 2007.

6 deltakere gikk ut av prosjektet 
fordi de ikke tok kontakt etter 
løslatelse. Vi klarte heller ikke 
å komme i kontakt med denne 
gruppen. Inntrykket er at dette 
i hovedsak skyldes rus og ny 
kriminalitet. 

9 deltakere fulgte ikke opp avtaler, 
etter en periode med oppfølging 
etter løslatelse. I 4 av tilfellene 
bekreftes tilbakefall på rus og ny 
kriminalitet, og i et tilfelle på grunn 
av sosial angst.

  

3 deltakere har flyttet ut av Oslo.

3 deltakere har sluttet fordi de ikke 
har behov.

1 deltaker ruset seg under soning 
og ble flyttet til en restriktiv 
avdeling, og har ikke kontaktet 
oss siden.

1 person mistet tilbudet etter 
forsøk på å smugle narkotika på 
et av våre arrangement.

Vi ser at de fleste som deltar i 
prosjektet og som klarer seg bra, 
ønsker å ha dette tilbudet over tid 
Vi har deltakere som har deltatt 
i opptil tre år. Det er ventelister 
på flere som ønsker å delta i 
Nettverksarbeidet.

”All tid gikk med 
til å gjøre krim-
inelle ting, og alle 
venna mine var 
kjeltringer”

Straffedømt om livet som 
kriminell

Hvorfor er det så vanskelig å leve et vanlig liv?

Mange har et ønske om å bli kjent med ”vanlige folk”,  ettersom dette er avgjørende for å holde seg rusfri og å • 
få et normalt liv.
Èn sammenlignet seg med en flyktning, som trenger hjelp til å bli integrert. • 
Etter mange år med rusmisbruk og kriminalitet opplever mange at de mangler sosiale ferdigheter• 
Ensomheten er den største trusselen mot å holde seg unna rus og  kriminalitet. • 
Egen utålmodighet bidrar til å legge press på situasjonen;  helst vil man bli ”vanlig” i løpet av noen uker.• 
Mange oppfatter omgivelsene som fulle av fordommer og mistillit.• 
Den økonomiske situasjonen tynger, og kompliserer situasjonen ytterligere for de fleste. • 

Fra behovsanalysen “Et helt vanlig liv” for Norges Røde Kors utført av Intèra ResearchLab, blant tidligere rusmisbrukere og 
innsatte



Om de frivillige

Hvor mange har jobbet som frivillige i 
Nettverksarbeidet i 2007?

66 frivillige totalt• 
28 kvinner • 
38 menn• 
21 er mellom 24 og 30 år• 
40 er mellom 30 og 60 år• 
5 er over 60 år• 

  

Gruppeaktiviteter som ble gjennomført

En ukes seilkurs langs Trøndelagskysten• 
Sommerfest• 
Grillfest i Frognerparken• 
Julebord på Finnerudplassen • 
Temakvelder• 

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid produserte 6586
frivillighetstimer i 2007.

Dette tilsvarer 3,7 årsverk.
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Samarbeidspartnere

ORK Nettverksarbeid har brukt mye tid og ressurser på å få 
tilbudet etablert i de ulike fengslene/friomsorgen i Oslo. Nå merkes 
også en større pågang og etterspørsel fra andre fengsler som også 
løslater folk til Oslo.

Samarbeidsavtale 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Oslo Røde Kors 
Nettverksarbeid og Kriminalomsorgen Region Øst. 

ORK Nettverksarbeid samarbeider med:
Oslo fengsel                                      • 
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt   • 
Bredtveit fengsel, avdeling Bredtveitveien 2 (B2)    • 
Arupsgate overgangsbolig• 
Sandaker overgangsbolig                 • 
Oslo friomsorgskontor• 
Senter for Narkotikaprogram med domstolskontroll• 

ORK Nettverksarbeids viktigste samarbeidspartner i 2007, har vært 
Oslo fengsel. Det har fra oppstart vært tett dialog mellom leder i 
Nettverksarbeidet og fengselsledelsen for å organisere aktiviteten slik 
at alle parter blir ivaretatt på en best mulig måte. Med det menes at 
Nettverksarbeidet gir et tilbud som de innsatte har behov for. 

Oslo fengsel har: 
Stilt med foredragsholdere på kurs ORK Nettverksarbeid har • 
arrangert
Sendt ansatte på våre kurs for å lære mer om vårt arbeid• 
Deltatt med ansatte på et ukers seilkurs for deltakere• 
Arrangert omvisninger for de frivillige i Oslo fengsel• 
Bistått i rekrutteringsarbeidet av innsatte • 
Gitt prosjektet gode vilkår i fengslet• 

Bredtveit fengsel avd. Bredtveitveien 2 har også stilt med 
foredragsholdere på seminarer i 2007.

Andre samarbeidspartnere
Våre deltakere bruker ulike tilbud, både offentlige og andre. Derfor er 
det naturlig å samarbeide med andre som ivaretar behov våre deltakere 
måtte ha, når det er aktuelt og ønskelig fra deltakerens side. 
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NRK Lørdagsrevyen hadde i januar et fem minutters innslag på lørdagsrevyen om ORK Nettverksarbeid. • 
Hvor de fulgte en frivillig og deltaker over noen dager, samt intervju med leder. 

NRK Migrapolis hadde i mars et innslag hvor de potreterter en av våre deltakere, samt gjorde intervju med • 
leder.  

VG hadde i mai et intervju med en av våre deltakere som var på vei ut av fengsel, samt intervju med leder. • 
 

Røde Kors Magasinet. Et magasin gitt ut av Norges Røde Kors hadde i september en artikkel om seilkurset • 
ORK Nettverksarbeid arrangerte langs trøndelagskysten.  

DistriktsINFO En informasjonsavis for Oslo Røde Kors. En av prosjektets deltakere forteller om sine • 
opplevelser etter å ha deltatt på prosjektets seilkurs langs trøndelagskysten, og en artikkel om fotballaget til 
ORK Nettverksarbeid.

Mediekontakt
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Røde Kors:           

Norges Røde Kors 465.000,-

Oslo Røde Kors Vestre   13.000,-

Stat:

Justisdepartementet 200.000,-

Sosial og helsedirektoratet 200.000,-

Oslo kommune:

Rusmiddeletaten 150.000,-

Kultur- og idrettsetaten   50.000,-

Legater:

Scheiblers legat 100.000,-

Mj. Veum og hustrus legat   10.000,-

Bedrifter:

Intelco Consept AS   25.000,-

Urbanium AS Husleie for Dynekilgata 9 i 
november og desember 2007 
overføres ORK i 2008

 

Bidragsytere i 2007
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Veien videre - mål for 2008
Sikre økonomisk grunnlag for ORK Nettverksarbeid.1. 
Videreutvikle og kvalitetssikre ORK Nettverksarbeid.2. 
Etablere nytt lokale som knutepunkt og resurssenter for våre deltakere, frivillige og samarbeidspartnere.3. 
Imøtekomme behovet for oppdatert informasjonsmateriale.4. 

Hovedmål Strategi Tiltak

Sikre økonomisk 
grunnlag for ORK Nettverksarbeid.

Aktiviteten baseres på ekstern
finansiering

Utarbeide status gjeldende mål-1. 
oppnåelse.
Være i dialog med Norge Røde 2. 
Kors – generell finansiering og 
spesifikk ved kunnskaps-over-
føring.
Leder jobber aktivt for å finne nye 3. 
mulige inntektskilder.
Leder holder seg oppdatert på 4. 
legater.
Støtteskriv fra samarbeidspartnere 5. 
vedlegges søknader hvor det er 
naturlig.
Søknadene sendes etter gitte 6. 
frister.
Oppretter allerede i november 7. 
2007 en arbeidsgruppe som skal 
jobbe med eksterne sponsorer fra 
næringslivet.

Hovedmål Strategi Tiltak

Videreutvikle og 
kvalitetssikre ORK Nettverksarbeid.

Samle inn viktige erfaringer og       
evaluere Oslo Røde Kors Nettverks-
arbeid. 
Benytte frivillige i administrative         
oppgaver
Benytte deltakere til frivillighets-       
oppgaver.
Involvere fagrådet, ledergruppen, 
Distriktsstyret og Norges Røde Kors i 
utviklingen av aktiviteten.

Er i dialog med hovedkontoret for 1. 
å få en evaluering av ORK Net-
tverksarbeid.
En kriminologstudent holder på 2. 
med en masteroppgave om ORK 
Nettverksarbeid.
Videreutvikle og kvalitetssikre 3. 
rutiner og arbeidsmetoder.
Videreutvikle og kvalitetssikre 4. 
opplæringsprogrammet av de 
frivillige.
Videreutvikle og kvalitetssikre sa-5. 
marbeidet med Kriminalomsorgen.
Videreutvikle og kvalitetssikre 6. 
tilbudet til våre deltakere/brukere 
i trå med hovedmålsettingen for 
prosjektet.
Videreutvikle og kvalitetssikre op-7. 
pfølgingen av de frivillige.
I samarbeid med gruppelederne 8. 
videreutvikle og forbedre grup-
pelederfunksjonen.
Bruke de frivilliges kompetanse til 9. 
ulike oppgaver etter behov.
Videreutvikle og kvalitetssikre 10. 
bruken av deltakere til frivil-
lighetsoppgaver.
I samarbeid med fagrådet, leder-11. 
gruppen, Distriktsstyret og NRK 
se på mulighetene for å utvikle og 
utvide aktiviteten.
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Hovedmål Strategi Tiltak

Etablere nytt lokale som knutepunkt og 
resurssenter for våre deltakere, frivil-
lige og samarbeidspartnere

Involvere deltakere, frivillige og samar-
beidspartnere i etablering og utvikling 
av lokalet

Involvere deltakere og frivillige i 1. 
dugnader.
Være i dialog med våre deltakere 2. 
og de frivillige om hva de ønsker 
lokalene skal inneholde av ulike 
aktiviteter og tilbud.
Gi muligheter for at frivillige og 3. 
deltakere på eget initiativ kan 
iverksette ulike aktiviteter.
Involvere og invitere samarbe-4. 
idspartnere til temakvelder, kurs 
og samlinger av ulik art.
Benytte andres erfaringer i å drive 5. 
lignende tilbud. 

Hovedmål Strategi Tiltak

Imøtekomme behovet 
for oppdatert informasjonsmateriale     

Utarbeide nytt informasjons- og 
markedsføringsmateriell.

Utarbeide en ny og oppdatert 6. 
brosjyresom informerer om hva vi 
ønsker å hjelpe med, og hvilket 
tilbud vi har.
Utarbeide et aktivitetshefte med 7. 
oversikt over alle tilbud våre 
deltakere og frivillige kan benytte 
seg av, og en beskrivelse over 
hvordan disse benyttes.
Utarbeide nye presentasjoner om 8. 
Nettverksarbeidet rettet mot ulike 
aktører

Veien videre - mål for 2008
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Oslo Røde Kors Nettverksarbeid er inne i en spennende fase med endring og videreutvikling av tilbudet 
vårt. Siden prosjektet så dagens lys i august 2004 og frem til i dag, har aktiviteten vært i en konstant 
utvikling. Mange og viktige erfaringer er gjort, som igjen har formet innholdet til det vi er i dag. Lokalene i 
Dynekilgata 9 vil gi nye muligheter og  utfordringer. 

Vi har også i 2007 opplevd stor vekst. Dette til tross for mål om konsolidering. Det ble i februar og 
november holdt kurs for nye frivillige. Aktiviteten appellerer tydeligvis til folk som ønsker å gjøre frivillig 
arbeid i Røde Kors. Utfordringen har likevel vært å rekruttere nok menn.  

Nettverksarbeidet har blitt et meget attraktivt tilbud til innsatte som er på vei ut av fengsel,og løslatte.  
Etterspørselen fra straffedømte som ønsker å delta, er større enn det er kapasitet til. 

Tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere i Kriminalomsorgen er gode, og pågangen fra andre som 
ønsker å vite mer om vårt arbeid er stor. 

Andre samarbeidspartnere vi vil rette en takk til, er Urbanium, Intelco Consept AS, Tryvann vinterpark, 
Nationalteateret og Oslo kinomatografer.

Arbeidet hadde aldri vært mulig uten den formidable innsatsen fra de frivillige, samarbeidspartnerene og 
bidragsytere. Oslo Røde Kors retter en spesiell takk til alle som har bidratt til resultatene i 2007.

 

Oppsummering
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Oslo Røde Kors, Postboks 3, Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Chr. Kroghsgt. 15 Tlf: 21 02 32 11 E-post: stian.estenstad@redcross.no

Frivillige som ressurs for innsatte, 
under og etter soming i fengsel


