Sør-Varanger kommune

Husregler for bolig med hjelpe- og
vernetiltak
1.

Det er ikke tillat å oppbevare ulovlige
rusmidler inne i leilighetene, i fellesarealet
eller utenfor boligene.

2.

Det skal være stille i og utenfor boligene

Bolig med hjelpe- og
vernetiltak for
rusmiddelavhengige

mellom kl 23.00 – 07.00
3.

Det skal vises hensyn overfor de øvrige
beboere/ naboer, og det forventes at
beboerne bidrar aktivt med å skape et godt
bomiljø.

4.

Truende, voldelig eller annen utagerende
adferd aksepteres ikke.

5.

Leietaker har ansvar for at besøkende
overholder husreglene og bestemmelser i
kontrakt og samarbeidsavtale.

6.

Leietaker er selv ansvarlig for renhold og
orden i og utenfor egen bolig.

7.

Ved varsel om brudd på husreglene, eller
sykdom hos leietaker kan ansatte i
sosialtjenesten og SBB låse seg inn i beboers
leilighet. Om mulig skal leietakeren varsles
før dette, og gis mulighet til å delta.

8.

Gjentatte brudd på husleieregler/
leiekontrakt kan medføre at leieforholdet
opphører (jmf. leiekontrakten).

Hva annet bør jeg vite?

Oppfølgingsteamet har intensjon om
å gi tilstrekkelig veiledning og hjelp
til leietakere.

Sør-Varanger kommune.
Sosialtjenesten:
Telefon: 78977501
e-post: sosial@svk.no
Boligkoordinator:
Telefon: 45868055

www.svk.no

Vilkår


Du har erkjent at du har et rusproblem.



Du må samarbeide med nødvendige

Andre
faktorer

Et godt liv

tjenester for råd og veiledning slik at du
kan bo bedre.

Hva er bolig med hjelpe- og
vernetiltak?
Sør-Varanger kommune disponerer 2 boenheter for
rusmiddelavhengige mennesker med omfattende

Hva kan vi hjelpe deg med?


Arbeid,
økonomi

Med råd og veiledning og ulike hjelpetiltak

Egen
bolig

kan du redusere ditt rusbruk.


Etablere kontakt og samarbeid med

Helse

helsetjenester, NAV, andre aktuelle etater

hjelpebehov.

samt interesseorganisasjoner (RIO, AA,
Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) har utleie og
vedlikeholdsansvar av boliger.

Mentalhelse osv).


Dersom du svarer ”ja” på flere av disse spørsmålene,
fyller du kriteriene for Bolig med hjelpe- og
vernetiltak:


Sliter du med dårlig helse på grunn av
rusbruk?







økonomi, praktisk hjelp osv.

Hvordan kan jeg få et bedre liv?

Jobbe målrettet mot å skaffe egen bolig.

Fra passiv bruker til aktiv deltager!

Hvem er vi?
som er ansatt i Sosialtjenesten. Vi er profesjonelle og
har både kunnskap og erfaring med å jobbe i

Vi har samarbeid med RIO, AA og andre
interesseorganisasjoner.

Sliter du med å disponere din økonomi?



Trenger du hjelp til å få ”brikkene” på plass

Hvordan kan jeg søke bolig?

på vei til et bedre liv?

Ta kontakt med Sosialtjenesten eller med NAV. Der får

Mål
Bidra til at rusmiddelavhengige med omfattende
hjelpebehov kan få et verdig og meningsfullt liv
på vei til egen bolig. Skape en mulighet for en
positiv utvikling.

Det er ditt valg som gjelder!

”rusfeltet”.



Da kan vi hjelpe deg!

Si hva du mener og hvordan du vil ha det, så kan vi
hjelpe deg å komme fram til eventuelle løsninger.

Boligkoordinator, sosialkonsulenter og miljøarbeidere

tidligere?

og eventuelt for andre?

Familie,
venner

Råd og veiledning i fht grensesetting,

Har du av ulike årsaker mistet bolig

Er det vanskelig å sette grenser for deg sjøl

Naboer

du hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

- Sliter du med dårlig helse på
grunn av rusmisbruk?
- Trenger du hjelp til å lære deg
å bo bedre?

Vi kan hjelpe deg!

