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Hvem er vi?
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Et samfunn hvor alle skal få tilrettelagt veien 
ut av rusrelaterte problemer

RIO påvirker og utvikler prosessene som skal gi 
rusavhengige bedre tilbud
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MARBORG

Brukerorganisasjon på rusfeltet, med særlig fokus på LAR, hovedsakelig i 
Nord Norge

Har brukerrettede tilbud til alle typer rusavhengige

Hovedmålsetning: 

Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate misbruket å skape seg et 
rusfritt liv
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Oppstarten

• 08.oktober 2012

• Annenhver tirsdag

• Januar 2013 ble det åpent hver tirsdag etter ønske fra brukerne 

• Mars 2013 utvidet vi til hver tirsdag og hver lørdag etter ønske fra 
brukerne 

• Januar 2014- utvidet til søndagsåpent

• 2015- Fredagsåpent

• Samt alle helligdager, ferier og alle offentlige fridager
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Åpningstider

• Hver tirsdag fra 18-21

• Hver lørdag fra 12-15

• Hver søndag fra 15-21

• Alle helligdager og offentlige fridager fra 10-14

• KUN STENGT JULAFTEN OG FØRSTE JULEDAG I 2014
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Formål

• Å videreføre og utvide en fast, rusfri møteplass hvor tidligere 
rusavhengige og andre samles til sosialt samvær, uformelle samtaler, 
og for å utveksle erfaringer i forhold til å jobbe mot varig rusfrihet. 

• skal være et utgangspunkt for å skape og opprettholde rusfrie 
nettverk der man kan delta på felles aktiviteter 

• Vi ønsker å være til motivasjon/forbilde for de som bruker Cafè Exit, 
for de pårørende og for hjelpeapparatet 
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Hovedmålgruppe
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• Tidligere rusavhengige som er i rehabilitering og som ønsker en rusfri 
fremtid



Sekundærgruppe

• Mennesker uten rusbakgrunn er en viktig del av Cafè Exit. Dette er 
for å oppnå målet om etablering av rusfrie nettverk.

• Pårørende 

• Barn

• Samarbeidspartnere/kommunen/private aktører
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Krav til brukerne 

• Cafè Exit er et rusfritt tilbud. Det er avgjørende at ingen trenger å 
forholde seg til ruspåvirkede mennesker når de bruker oss. Ellers 
forventes kun normal høflighet. 
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Aktiviteter

• Biljard, bordtennis, air hockey, dart, bowling, kino, ski/slalåm,

• Økonomikurs og datakurs

• Idrett mot rus

• Aktiviteter som skaper mestring, nettverk, interesse m.m

• Stille krav=respekt

• Større fallhøyde en lager seg, jo vanskeligere gjør man det for seg 
selv til å sprekke
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Inviterer Nordlandsklinikken på mat
Julebord 
«Mat med mening»
17.mai
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Drift

• Frivillig fram til september 2014 innvilget midler til 2 50% stillinger 
fra Arbeids og velferdsdirektoratet.

• Støtte fra kommunen

• Søknader

• Leie av lokale 
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Samarbeid

• Narvik kommune, rus og psykiatritjenesten, voksenpsykiatrien

• Marborg og Rio

• Plattform1

• Kriminalomsorgen i frihet 

• Nordlandsklinikken

• Idrett MOT Rus
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Samarbeid forts…

• LMS

• Agenda

• Private næringsliv 

• Ansvarsgrupper

26.03.2015
Esben Haldorsen- Siv-Elin Reitan                                                          

Svolvær
15



Mediaomtale
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En oppgave tar tid, krever engasjement og virker mange 
ganger som umulig…

• Ikke gi opp……

• Ingen kan si hvem som klarer det og hvem som ikke gjør det, og 
uansett…

• DU/VI kan være med å gjøre veien enklere/gjennomførbar…

• DU/VI kan være den som er med å gir støtte og trygghet

• DU/VI klarer det ikke alene, men sammen kan vi få det til, og ingen 
kan få noen rusfri uten at den det gjelder virkelig vil…
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Det viktigste er...

• Kan ikke få noen rusfri, som ikke vil slutte…

• Kan ikke få noen til å ville slutte, men være der for å motivere

• Valget må komme fra den enkelte selv…

• Støtte opp om valget…

• Legge til rette for at valget skal lykkes…

• Være der, som et fast holdepunkt…

26.03.2015
Esben Haldorsen- Siv-Elin Reitan                                                          

Svolvær
20



Benytt dere av den kompetansen 
som er i brukerne…
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TAKK FOR OSS…
siv-elin@marborg.no 976 41 433

esben@marborg.no 995 60 047
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