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SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE 2012_______
2011 har så langt vært et fantastisk spennende år. I tillegg til vår basisvirksomhet har
vi i arrangert flere leire for innvandrerungdommer fra kommunen, to leire for barn
med ADHD og beslektede diagnoser. Begge disse tiltakene var svært vellykket og
skal gjentas.
Samarbeidet med hjelpeapparatet og skolene i kommunen fungerer fortsatt svært godt.
Solhaug har blitt en god arena for å komme i posisjon i forhold til barn og unge som
sliter på forskjellige områder i livet. Tiltaket : Meningsfull hverdag er et godt
eksempel på dette. Femten ungdommer har i samarbeid med NAV og kommunens
sosialtjeneste, arbeidstrening tre dager i uka på Solhaug. Flere av disse har hatt stort
skolefravær eller opphør av arbeidsplass. Vår målsetting er å hjelpe dem tilbake til
de ordinære utviklingsareaene skole og arbeidsliv. Dette har vi i mange tilfeller lyktes
godt med.
Nytt for året er også at vi fikk kjøpe ”tilbake” rektorboligen på Solhaug. Dette ga oss
mange nye muligheter og friere spillerom til bruk av utearealene – ( uten at man
kommer i konflikt med nabo) Huset brukes nå til botreningstiltak. Uteområdene
utvikles til BMX/sykkelbane og en videreutvikling av hinderbanen.
Som dere tidligere har fått informasjon om, så har vi hatt et ønske om organisatorisk
tilknytning. Virksomhet har rett og slett blitt såpass stor at vi har behov for forankring
i en større enhet. Vår nye eier og driver blir fra 1/1 2012 IOGT Norge. Denne
organisasjonen har sitt hovedfokus på rusforebygging / barn og unge. For IOGT kom
vår henvendelse som et svar på deres ønske om å videreutvikle sin egen organisasjon.
IOGT tar over oss med ” mann og mus.

Drift på Solhaug fortsetter som før, i tillegg kvalitetssikrer vi virksomheten med at
IOGT tar mye av formaliteter, HMS og arbeidsgiveransvar.

Vi vil med dette søke Levanger kommune om tilsvarende støtte som
vi har fått foregående år på kr. 100 000,- Dette er med å sikre
grunnlaget for drift på Solhaug.
Vi pleier å si at det er kommunen som betaler oppvarming av
byggningsmassen !
Vi ser frem mot et videre godt samarbeid !

Stiftelsen Solhaug Rusforebyggingssenter
______________________________
Daglig leder John Arne Jenssen

