
Andre tilbud våre enheter kan ha nytte av:

Slumstasjonen/velferdssentre

Fretex, jobbe som frivillig eller arbeidrstrening

Åpen barnehage på Ensjø

Foreldreveiledning, COS-P eller ICOP/
og samtale og temakvelder for foreldre

Med håp i bagasjen

Ferietilbud

Juleaksjon, opplevelse og gaver

Personlig økonomiveiledning

Nærkirker med nettverksbyggende aktiviteter - 
for hele familiene/«Sammen» nettverkssenter

Nærkirker med gudstjenester

Home-Start Familiekontakten

Familiebosatt

Mentor samtalegrupper for ungdom

Oversikt over Frelsesarmeens barne- og familieverns 
forebyggende enheter sitt tilbud til sårbare småbarnsfamilier

HOME-START 
FAMILIEKONTAKTEN

FAMILIEBOSATT MENTOR FORELDRE 
I FENGSEL

GREFSEN 
KORTIDSBOLIGER

SLUMSTASJONEN/ 
VELFERDSSENTRE
Oslo slumstasjon/velferdssentre 
tilbyr gratis mat og måltider til 
familier med sosioøkonomiske 
utfordringer.

FRETEX
Norges største ideelle arbeids- og 
integreringsbedrift. Tilbyr arbeids- 
trening og karriereveiledning, og 
engasjement som frivillig.

ÅPEN BARNEHAGE PÅ ENSJØ
Frelsesarmeens barnehager 
vektlegger de kristne verdiene i 
Barnehagelovens formålsparagraf. 
Vi ønsker at barna skal lære om 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, 
menneskeverd, ansvar for felles-
skapet, ærlighet og rettferdighet.

FORELDREVEILEDNING, 
COS-P ELLER ICDP
Vi ønsker å styrke foreldrenes 
kompetanse slik at de kan bli de 
beste utgavene av seg selv som 
forelder, og at de erfarer større 
grad av mestring i foreldrerollen. 
Foreldreveiledningskurs vil gi en 
større forståelse av det.

MED HÅP I BAGGASJEN
Målet er å hjelpe mennesker inn i 
en prosess som kan ta dem fra et 
liv der kriser stadig oppstår – til en 
bærekraftig og bedre hverdag. Slik 
ønsker vi å bidra i samfunnet ved 
at flere familier kan bli uavhengige 
av sosialhjelp og hindre negativ 
sosial arv.  Viktige nøkler i dette 
arbeidet er jobb-veiledning, nett-
verksbygging og språktrening.

FEIRETILBUD
Ferietilbudet gis til barnefamilier 
som har sosioøkonomiske utfor-
dringer og mangel på nettverk.

JULEAKSJON, OPPLEVELSE 
OG GAVER
Frelsesarmeens juleaksjon hjelper 
familier med sosioøkonomiske 
utfordringer i en tid av året hvor 
den sårbarheten blir vanskeligere 
enn ellers i året.

PERSONLIG 
ØKONOMIVEILEDNING 
Vi tilbyr undersvisning om temaet 
og hjelper til med å lage et hus-
holdingsbudsjett.

NÆRKIRKER MED NETT-
VERKSBYGGENDE AKTIVITE-
TER - «SAMMEN» 
«Sammen» tilbyr et godt, inkluder- 
ende fellesskap og gode opplevel-
ser for voksne og barn. Et møte-
sted for familier, hvor målet er å 
skape gode samspillsopplevelser.

NÆRKIRKER MED GUDS-
TJENESTER
Frelsesarmeen er et kirkesamfunn 
med en praktisk tilnærming der 
nestekjærlighet og forkynnelse er 
to sider av samme sak.

HOME-START FAMILIE-
KONTAKTEN
HSF er et familiestøtteprogram 
for småbarnsfamilier.  Vårt mål er 
å redusere og forhindre stress i 
familiene, ved å avlaste, støtte og 
styrke foreldrerollen.

FAMILIEBOSATT
Familiebosatt hjelper sårbare fa-
milier med å etablere seg i trygge, 
stabile og varige boforhold.  Vårt 
mål er å redusere stress i famili-
ene gjennom å sikre stabilitet og 
kontinuitet i de ytre rammebetin-
gelsene for barna.

MENTOR SAMTALEGRUPPE 
FOR SÅRBARE UNGDOM
Mentor er et tilbud for ungdom 
i alderen 13–18 år. Tilbudet er 
til de ungdommene som er i 
risikosonen for skoleskulk og rus, 
ungdommer som mangler et fast 
tilholdssted på fritiden og som 
bruker sentrum som oppholds- 
arena både i og etter skoletid.


