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Årsrapport

Bilde

«Jeg kom til Fontenehuset i Hønefoss.
Jeg fant mine styrker som VIKING,
men fant også noe annet.
Ikke bare overlevelse, men aksept og ro.
Jeg fant kunsten å leve!»
Birgitte Rustand
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Årsrapporten er utarbeidet av medlemmer og medarbeidere ved Fontenehuset Hønefoss
Besøksadresse:

Postadresse:

E - post:

Fontenehuset Hønefoss

Fontenehuset Hønefoss

post@fontenehuset.com

St. Olavs gate 5

Postboks 245 Sentrum

E - post daglig leder:

3510 Hønefoss

3502 Hønefoss

tone.thoresen@fontenehuset.com

Tlf: 32126610

www.fontenehuset.com

Org. Nr.: 986 173 560 Bankkonto: 2280 30 92552 Vipps: 503597
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Vår visjon
Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser til å
oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet.
Mulighetene skal styrkes ved å øke medlemmenes selvrespekt,
ansvarlighet og sosiale ferdigheter.
Medarbeidere i 2019

Annlaug Nielsen
Daglig leder

Kjell Eivind Anderdal
Medarbeider

Henriette Hovde
Medarbeider

Vivi Myrlund
IPS Jobbspesialist
medarbeider

Sverre Berg
IPS Jobbspesialist
medarbeider

Daniela Paz
Bustos Collao
Vikar

Bodil Heggelund
Medarbeider
Nestleder

Marit Frøyshov
Vikar

Olav Risan
Medarbeider

Anett Hornell
Vernepleierstudent/
vikar

Gagan Bhardwaj
Hjelpepleierstudent

Styret i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Haakon Tronrud
Styreleder

Berit Brørby
Styremedlem

Sten Magnus
Nestleder

Karin Källsmyr
Styremedlem

Eli D Andersen
Styremedlem

Aina Oset
Styremedlem

Kari Stokke
Styremedlem

Anita Ulvseth
Styremedlem

Sveinung Berg
Styremedlem

Kirstin Stokkedal
Styremedlem
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Daglig leder har ordet
2019 har vært et innholdsrikt og begivenhetsrikt år for Fontenehuset Hønefoss.
Det bærer denne årsrapporten preg av.
Vi har hatt en større økning i medlemsmassen vår enn tidligere, og pr. 31.12.2019
hadde Fontenehuset Hønefoss 245 medlemmer. 25% av våre aktive medlemmer er
i aldersgruppen under 30 år. Vi er på vei til å nå målet Fontenehus Norge har satt seg
mot 2023: 30% av medlemsmassen på norske fontenehus skal være under 30 år.
Fontenehusene har et stort søkelys på at medlemmer som ønsker seg ut i jobb og at de
som vil fullføre skolegang skal få hjelp og støtte på veien. I 2019 fikk 12 av våre medlemmer ordinær jobb og, 7 av våre medlemmer er i gang med utdanning.
Forbedret livskvalitet er et annet mål vi ønsker å oppfylle for våre medlemmer; at det sosiale fellesskapet på fontenehuset kan
erstatte innleggelser og at ensomhet kan erstattes med gode relasjoner. Birgitte sin historie er et godt eksempel på dette. En
annen stor begivenhet i 2019 var verdenskonferansen på Lillestrøm i september/oktober.
Medlemmer, medarbeidere og styremedlemmer fra 20 land, mer enn 100 fontenehus og 400 mennesker var samlet i 5 dager
for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Fontenehuset Hønefoss deltok med til sammen 16 personer. Tilbakemeldingene
fra Clubhouse International var: The best World seminar ever!
Fontenehuset Hønefoss nådde i 2019, endelig målet om bedre økonomisk forutsigbarhet, ved å overbevise om viktigheten av
vår eksistens. Vi har underskrevet partnerskapsavtaler med Ringerike, Jevnaker og Hole kommune, for 4 år, og oppfyller kriteriene fra Helsedirektoratet for å kunne søke på statlig tilskudd. En svært viktig milepæl vi har jobbet med i flere år.
Vi har hatt besøk av ansatte i kommunene og politikere både sentralt og lokalt. Vi har stilt spørsmål til politikerne i sosiale medier, direkte på stand og når vi har truffet de i lokalmiljøet. Lokalavisa har laget mange og gode innslag om suksesshistorier og
hva som kan være utfordringene når den psykiske helsa ikke er på topp. Våre medlemmer har fortalt sine historier og blitt fotografert. Jeg vet at det koster både mot og energi og stå fram. Jeg vil takke alle for dette. Det er også en synliggjøring av hva det
å ha et fontenehus lokalt betyr. Det er viktig, for et samfunn i vekst, som ønsker at flere skal velge å bosette seg her. Jeg vil
også takke våre styremedlemmer som har vært en del av støtteapparatet, og deltatt på møter når de har hatt anledning sammen med politikerne og påvirket fra sine arenaer. Vi kan nå alle være stolte over resultatet: Trygghet og forutsigbarhet for våre
medlemmer, som er en av grunnpilarene for en god psykisk helse.
Jeg er ydmyk og takknemlig og tenker det er viktig å ikke ta alt dette som en selvfølge, men fortsette å vise de som heier på oss,
at de skal kunne glede seg videre når den gode utviklingen fortsetter. For meg personlig har også 2019 vært et spesielt år.
Mitt siste år som daglig leder på Fontenehuset Hønefoss. Etter 17 år blir jeg alderspensjonist i mai 2020.
Det er med både stolthet og vemod jeg takker for meg. Stolt fordi jeg sammen med Lisbet Palerud i 2003 tok sjansen på å etablere et fontenehus i Hønefoss. Stolt over at Fontenehuset Hønefoss 17 år etter har fått sin helt naturlige plass både i bybildet
og i lokalsamfunnet. Jeg vil dele denne stoltheten med alle dere der ute, som kommer med positive tilbakemeldinger,
framsnakker fontenehus og viser på alle måter at dere setter pris på det, som noen har kalt Hønefoss viktigste hus. Noen av
våre medlemmer kaller det sitt annet hjem og sin utvidede familie. Jeg kan kjenne meg igjen i begge deler. Det har vært mer
enn en jobb for meg i disse 17 årene, en livsstil vil jeg kalle det, med utfordringer, men flest gleder og gode øyeblikk. At jeg
både alene og sammen med Lisbet har blitt nominert til årets kvinnelige forbilde, gjør meg ydmyk fordi det å bli sett for arbeidet du gjør er stort. Flere av våre medlemmer har også blitt nominert, også det vel fortjent, og jeg er stolt over alt de og alle de
andre medlemmene og medarbeiderne har bidratt med i alle disse årene.
Jeg takker for meg, litt vemodig må jeg innrømme det føles, men med troen på at Fontenehuset Hønefoss har kommet for å bli.
Jeg ønsker alle medlemmer, medarbeidere, styremedlemmer og min etterfølger Tone Reneflot Thoresen masse lykke til i årene
som kommer.
Annlaug
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Opplevelser i 2019
15. august hadde vi besøk av helseminister Bent Høie, Dag Henaug, Runar Johansen, Morten Sandnes og Saliba Andreas Korkunc. Vi viste frem huset vårt og hadde en god prat om
forventningene staten og kommunen har til hverandre om videre drift av fontenehus.
Det var veldig fint å høre at våre lokale høyrepolitikere har troen på oss og ønsker å styrke
satsningen på fontenehus slik at vi kan fortsette med det vi gjør. Tusen takk for besøket!
Veldig fint å ha besøk av en politiker som kan modellen så godt som Bent.

15. desember 2019
Regjeringspartiene på Stortinget har besluttet å øke bevilgningene til norske fontenehus med 10
millioner kroner for 2020. Dette muliggjør målet om 20 fontenehus i 2020!
Vi syns dette er strålende nyheter med tanke på utviklingen av nye fontenehus i Norge, og vi håper
at dette betyr at flere mennesker kan få tilgang til et fontenehus der de bor.
Vi gleder oss til å få flere hyggelige fontenehus-kollegaer rundt om i landet!
Kilde: Fontenehus Norge
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Fontenehuset Hønefoss er organisert i to enheter:
Serviceenheten:
Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS.
Oppgaver: Lage lunsj, betjene kafé, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS-oppgaver,
renhold, renovasjon.

Kontorenheten: Kontor, administrasjon, arbeid og studie
Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, årsrapport, føre statistikk, betjene resepsjonen,
overgangsarbeid, ansvar for arbeid og studier, søke midler.

Økt arbeidsinnsats:
Våre medlemmer har i løpet av 2019 arbeidet 18585 timer på fontenehuset.
Dette tilsvarer ca. 11 årsverk.
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Arbeidsdagen på huset
Noen fakta om våre medlemmer:
I 2019 fikk vi 28 nye medlemmer.
Ved utgangen av 2019 hadde Fontenehuset Hønefoss 245 medlemmer.

Faste møter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Enhetsmøte Service 14:00 - 14:45

Unge voksne 13:00—14:45
Standardsamling 14:45- 15:15

Jobbklubb 14:00—15:00 *
Klubbhusmøte 14:00 - 15:30**

Dagsplan:
8:00-8:15

Fontenehuset åpner

8:15-8:45

Kafeen åpner

8:45-9:00

Felles morgensamling

9:00-9:15

Arbeidsmøte på enhetene

9:15-12:00

Utføre arbeidsoppgaver

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:15

Arbeidsmøte på enhetene

13:15-15:30

Utføre arbeidsoppgaver

Enhetsmøte Kontor 11.00– 12.00
Koordineringsmøte 14:30 - 15:15
*Alle onsdager som ikke har klubbhusmøte.

Fredag

Fritidsgruppe 2 gang pr mnd 13:30-14:15
Ukeslutt 14:30 - 15:15

** En gang per måned.

Åpningstider 2019:

Alle hverdager 08.00-15.30.
Hver onsdag fra 15.30-20.00 har vi klubbkveld,
hver torsdag har vi kor, og helgetilbud en gang i måneden.
I 2019 har vi også hatt åpent påskeaften, 17. mai, St.Hansaften, julaften og nyttårsaften.
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Arbeidsdagen på huset

Standard nr. 27

Hjelp med offentlige støtteordninger gis av medlemmer og medarbeidere på fontenehuset. Bistand i
forbindelse med offentlige støtteordninger er en sentral del av enhetenes oppgaver på fontenehuset.
Dette inkluderer hjelp med offentlige ytelser, boligveiledning, fremming av en sunn livsstil, samt å få
tilgang til gode tilbud innen medisinsk-, psykologisk-, farmakologisk- og rusbehandling i nærmiljøet.

Støtte fra fontenehusfellesskapet
For å kunne utvikle seg er det viktig at de grunnleggende behov er dekket. Slik som forutsigbar
økonomi, trygg bosituasjon og sosialt nettverk.
Mange av våre medlemmer har lite eller ikke noe nettverk som kan stille opp når det er behov for
støtte til for eksempel praktiske oppgaver som hjelp i hjemmet, følge til NAV og hjelp til flytting etc.
Eller bare en telefon for å høre hvordan det går.
Derfor tilbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset støtte til medlemmene på disse områdene.
Vi har i 2019 hatt spesielt fokus på kontakt med medlemmene, noe som gjenspeiles i statistikken.

Tabellen over viser støtte til medlemmer i 2019
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Studier
Standard 25:
Fontenehuset støtter medlemmene i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe
dem til å utnytte ulike utdanningstilbud for voksne. Der hvor fontenehuset tilbyr intern opplæring, vil
medlemmers evne til å undervise og veilede bli benyttet i stor grad

Studiemiddager 2019
Vi hadde to studiemiddager i fjor. Vi hadde besøk fra Folkeuniversitetet begge ganger, Opus, Karriere
Buskerud og USN. Begge middagene var godt besøkt av medlemmer.
Tradisjon tro ble det servert hjemmelaget pizza i tillegg til kaffe og kaker.

Studenter i 2019:
•
•

4 medlemmer på høyskole/universitet.
3 medlemmer på videregående skole.

Utdanning er viktig i dagens samfunn. Dette gjelder også for våre medlemmer.
Flere har falt ut av sine utdanningsløp og må ta opp igjen fag for å fullføre sine utdanningsløp.
Fontenehuset tilbyr derfor sine medlemmer støtte slik at de kan fullføre sin utdanning.
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Arbeid
Standard 21:
Fontenehuset gjør det mulig for sine medlemmer å komme tilbake til lønnet arbeid gjennom overgangsarbeid, arbeid med støtte og ordinært arbeid. Derfor tilbyr ikke fontenehuset arbeid til medlemmer gjennom
interne virksomheter, adskilte foretak eller varig tilrettelagte arbeidsplasser

kere

Arbeidsmiddag 05.11.2019
Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid, arbeidsgiverne vi
har avtaler med og ikke minst for å knytte kontakter med nye arbeidsgivere.

Bedriftene som deltok på arbeidsmiddagen var: Kartverket, Hønefoss Vaktselskap/Ringerike Renhold,
Lykkesmedene og Haakon Tronrud Styreleder Fontenehuset Hønefoss/Tronrud Eiendom.
Vi hadde også besøk av medarbeidere og medlemmer fra Fontenehuset Gjøvik.
De var med på forberedelsene på dagen og deltok på arbeidsmiddagen for å lære hvordan vi arrangerer det her hos oss.

Arbeid er et av fundamentene i fontenehusets virksomhet. Vi har tro på at et menneske kan
rehabiliteres gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter og komme tilbake til samfunnet, få gode sosiale
relasjoner og oppleve en meningsfull tilværelse.

12 medlemmer har i 2019 kommet ut i ordinær jobb.
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Arbeid

1 OA jobb

Caroline 01:04— 01:05

Steinar 01:04— 31:12

Anita 01:05— 31:12

Lisbeth 01:02—30:09

Bjørg S 01:10—31:12

Arbeidsoppgaver:
- Vedlikehold og oppfylling av kaffemaskin og
oppvask.

1 OA jobb

Nina 01:01—31:01

Arbeidsoppgaver:
- Lage lunsj, skrive handleliste, rydde

1 OA jobb
Arbeidsoppgaver:
- Vaske, støvsuge, pussing av speil, prising av varer, påfyll av
hyller og avfallshåndtering
Camilla: 21:10– 31:12

Mona: 21.10—31:12

Overgangsarbeid (OA)
er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykisk sykdomshistorie kan komme ut i arbeid.
Modellen innebærer at et medlem på fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får ansettelseskontrakt og vanlig
lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i 9 md og arbeidstiden er inntil 50% av ordinær arbeidsuke. Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsarbeidsplasser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved
sykdom garanterer fontenehuset vikar slik at arbeidet alltid blir utført.

Standard 22: Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet. Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmersfravær.
I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriteria:
Ønsket om å arbeid er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.
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Medlemshistorie:
Av Birgitte Rustand og Wenche Mosengen Nilsen
Det er en kald novemberdag i 2019. Birgitte Rustand går raskt over Søndre Torg i Hønefoss by. Hun er på
vei til Fontenehuset Hønefoss. Aldri før har hun vært i dette huset, og lite vet hun denne novemberdagen, at valget hun har tatt om å gå dit, skal forandre hennes liv. Mottagelsen hun får på fontenehuset, er
overveldende. Hun føler seg velkommen. Hun føler seg akseptert. Hun føler at hun blir mottatt som den
personen hun er. Allerede når dørene låses opp på huset dagen etter, er hun på plass. Det går noen uker.
Birgitte er på huset så ofte hun kan. Tiden går til midten av januar 2020. Birgitte står på podiet i Kulturstiftelsen Fengselet. Fontenehuset Hønefoss har stor kunstutstilling, og hun er en av de sju medlemmene
fra fontenehuset, som viser sin kunst i byens største galleri. Foran Birgitte står et stort publikum. Bak
henne henger et stort og vakkert maleri. Et maleri, skapt av henne selv.
Et minne hentet fra sjelen, fra en fjern, men allikevel så nær
barndom. Maleriet viser en allé med Jacaranda, vakre trær som
vokser i Sør Afrika, landet hvor Birgitte er født og vokst opp.
Birgitte holder åpningstalen for publikum. Hennes ord om livet,
om kunsten og om fontenehuset er sterke.
Ikke ett øye er tørt, når hun senker sitt manus og smiler forsiktig ut mot publikum. Slik var hennes tale:
Folk sier at det er bra å uttrykke seg!
Jeg har flyktet vekk, fra akkurat dette.
Men folk sier om meg, at jeg uttaler følelsene mine med alt jeg
gjør! Så jeg vurderer, evaluerer og analyserer denne setningen
om MEG!!
Er jeg et individ?
Ja!
Annerledes, en utlending, ja, - MEN, med en identitet.
Jeg er et menneske akkurat som andre. Men fordi om jeg gjør og tenker ulikt som andre, betyr ikke det at
jeg er rar, eller at jeg ikke passer inn. Fordi om jeg er følsom og intens, så burde ikke det skremme andre.
Vi kommer alle fra forskjellig bakgrunn og oppvekst, og vi er alle fortsatt et barn innerst inne, som leter
etter noe i livet. Kanskje det er noen, som aldri finner seg selv.
Jeg kan si NÅ, at jeg har funnet meg selv. Jeg er et menneske. Ikke en maskin, som jeg lot vise til hele verden. Jeg er både svak og sterk. En sterk viking, men samtidig et lite barn. Jeg kan føle meg utrygg og sjenert, redd og hjelpeløs. Kroppen svikter noen ganger, noe som irriterer meg vanvittig, fordi jeg trodde at
en vikings blod var tykt, og at spinaten jeg spiste, den skulle gi meg styrke! Men min vannlatning når jeg
sover om natten, den viser at min svakhet, den må også håndteres.
Jeg vet at mine styrker i den kreative siden av personligheten, alltid har motivert meg. Men en tid flyktet
jeg fra de gode, gamle vaner som helbredet og ga meg ro.
Det er når jeg tegner og maler og skriver dikt og sang, at jeg ønsker å fortsette med å danse med vinden,
og puste inn alle naturens krefter. Da ser jeg verden gjennom en kunstners øyne. Så uendelig fargerik og
vakker!
Og slik er jo livet også!
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Medlemshistorie
Fargerikt og vakkert, hvis du velger å se!
For vi ser hva vi ønske å se. Det gode, det slemme, traumer, drama og dans, lys, farger og nyanser, irritasjon og latter. Men det er hvordan vi våger å gå fram, som viser vår styrke.
Jeg har nå lært meg aksept for meg selv. De gode, de onde og skremmende, de vanskelige, de svake og
de sterke egenskapene i meg.
Nå føles denne verden ikke så skummel for meg lenger. Fordi det indre i meg har akseptert at jeg er
fortsatt et barn, et menneske. Full av liv og glede. Ingen kan ta DETTE fra meg. Jeg velger og holde det
positive fast til meg.

Øynene mine har åpnet seg. Jeg ser lys, farger, gleder, bevegelse.
Jeg trodde jeg hadde flyktet, eller glemt de grunnleggende elementer jeg lærte som barn. Traumer kan
ta noe fra meg, men ikke ta fra meg et lite minne om glede. Når et barn har det vanskelig, leter det, akkurat som en liten valp, etter det gode. Jeg lærte akkurat dette fra en person. Min far. Jeg kom tilbake
til denne følelse av varme, kjærlighet, denne svake stemmen og pust i øret.
«MY GOLDEN GIRL, DO NOT FORGET YOUR ART, YOUR LOVE FOR SEEING THE WORLD»
Selv om jeg flyktet fra en hard oppvekst, har jeg alltid hatt styrke i meg. Kunst har blitt åpenbart glemt
med livets vanskeligheter.
Men roen i naturens stillhet, gleder, riket, kommer når jeg sitter foran et lerret og puster inn livet.
Da maler jeg. Jeg syntes at maling var personlig for meg, og jeg ville ikke dele det med verden.
Holder min fars erfaring for meg selv.
Men fontenehuset lot meg forstå at jeg skulle dele, at jeg skulle vise verden hvem jeg er, og alle rundt
meg, minnet meg om dette grunnleggende jeg lærte for lenge siden – GLEDE!
Nå har jeg lysten igjen, lysten til å LEVE, og dele min glede til andre.
Jeg vil vise veien til lyset. Dette helbredende og hva som er foran oss, ikke bak oss, alt som gir håp.
Jeg kom til Fontenehuset Hønefoss. Jeg fant mine styrker som VIKING, men fant også noe annet.
Ikke bare overlevelse, men aksept og ro. Jeg fant kunsten å leve!
Takk til de som har vist meg veien! Takk til Fontenehuset Hønefoss og takk til min far, John.
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Verdensdagen for Psykisk Helse

Som hvert år begynte vi å planlegge årets arrangementer på inspirasjonsseminaret på Røde Kors i Oslo
allerede i mars. Temaet var «Gi Tid». Ganske rett etter dette ble det foreslått at vi skulle «kline til litt» og
innledet samarbeid med Ringerike Kommune, Kirkens Bymisjon, Den Norske Kirke, Røde Kors Ringerike &
Hole, Ringerike Frivillighetssentral, Ringerike DPS Vestre Viken og Blå Kors/Stjernegruppen.
Det ble fordelt ansvarsområder og vi fikk ansvaret for å søke midler til det store kveldsarrangementet på
Gledeshuset. Det var viktig for oss at dette arrangementet var gratis.
Vi fikk tak i to unge scenevante jenter Ylva og Selma til å lede hele programmet som besto av foredragsholder Elisabeth Nissen Eide, den lokale rapperen Damien og standup komiker Jonis Josef. Sistnevnte takket være vår sponsor Blink Hus / No Bull#¤%&. Temaet «Gi Tid» ble godt diskutert og godt tatt var på
denne kvelden og vi er spesielt stolte av mengden ungdommer som kom. Alt i alt var det over 250 tilstede denne kvelden.
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Fritidsprogram
Klubbkvelder
På klubbkvelder er det ofte ulike aktiviteter som matlaging, maling, quiz, spill, strikking, film.
I 2019 var det klubbkveld hver onsdag fra kl. 15:30 til 20:00. Fontenehuskoret har øvelse hver torsdag.
2019 hadde vi utedag, åpent påskeaften, 17. mai, St. Hansaften, julaften og nyttårsaften. I februar var vi
på aktivitetsdag på Ringkollen. Vi deltok på Hank Williams minneløp i mai.
Vi feiret St. Hans «På grensen til allsang» på Sundvollstranda .
Sommerturer: Gjennom syv uker om sommeren hadde vi dagsturer både i vårt eget distrikt og to litt
lengre turer.
I november hadde vi julebord, og dro på tur til Sverige i desember. Utenom dette har vi gjennom året
hatt flere lørdags kaféer kl. 11:00 – 15:00, og 2 søndagsmiddager med åpningstid 16:00 -20:00 og søndag
20.10 var vi med TV-aksjonen « Bli Med».
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Clubhouse International
Clubhouse International er fontenehusenes
internasjonale paraplyorganisasjon.
Den hjelper til med å etablere og utvikle
fontenehus globalt, der mennesker med
psykisk uhelse kan få hjelp til å få livet tilbake.
Clubhouse Internationals visjon:
En verden hvor mennesker med psykisk uhelse opplever bedring og blir en integrert del av samfunnet.
Clubhouse Internationals misjon: Hjelpe personer med psykisk uhelse ut av sosial og økonomisk
isolasjon ved å øke antall og kvalitet på Fontenehusenes rehabiliteringsprogram over hele verden.
Knut Stubben ble i 2017 valgt inn som medlem av Clubhouse Internationals styre.
Clubhouse International er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. Og er anbefalt av
The United States Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) som godpraksis.
Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internationals Faculty: Knut Stubben og
Annlaug Nielsen. Faculty består av medlemmer og medarbeidere fra akkrediterte fontenehus som har
ansvar for akkreditering av fontenehus over hele verden.
I dag finnes det mer enn 300 fontenehus fordelt på 30 land.
Fontenehusmodellen
Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.
Fontenehusmodellen er over 75 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet
stor anerkjennelse både i USA og verden forøvrig.
Fontenehus Norge : Ble etablert i 2007, Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon.
Fontenehus Norges oppgave er å arbeide for at fontenehus skal bli et landsomfattende tilbud, som gjør
at mennesker som sliter psykisk blir integrert i arbeids- og samfunnsliv og ikke ekskludert, og fratatt mulighetene for arbeid og utdanning. Det er ved utgangen av 2019, etablert 15 fontenehus i Norge.
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Verdenskonferansen Lillestrøm 29.09.—03.10.

I månedsskiftet september/ oktober ble det 25. Clubhouse International World Seminar arrangert, og
dette for første gang i Norge. Konferansen ble gjennomført på Lillestrøm, og samlet 400 mennesker
fra 100 fontenehus fra 20 ulike land. Det er i dag i overkant av 300 fontenehus i verden, og 100 av husene deltok på Lillestrøm.
Fontenehuset Hønefoss var representert med 16 delegater, og var også med og holdt to workshoper;
en om arbeid og en om samarbeid med lokalsamfunnet. Vi var også med på innregistrering av alle
deltagerne på konferansen.

Camilla, medlem av Fontenehuset Hønefoss, var en av de 16 delegatene som fikk delta, fra huset vårt:
- Jeg var med inne på hotellet og registrerte alle som kom fra de forskjellige husene i verden, fikk testet meg selv, og det var både gøy og skummelt på en gang. I løpet av de tre dagene jeg kunne være
med, hørte jeg mange rørende og sterke historier om folk som er medlemmer av fontenehus i verden,
og at livet deres har blitt bedre. Jeg er veldig, veldig takknemlig for at jeg fikk være med på konferansen. Det var en stor opplevelse, sier Camilla.
Olav, medarbeider på Fontenehuset Hønefoss, var med på sin aller første verdenskonferanse:
- Det var en fantastisk opplevelse! Jeg er veldig stolt av arbeidet vi gjør, og bekreftelsene på at vi gjør
en meget god jobb, sier Olav.
Daglig leder Annlaug på Fontenehuset Hønefoss, var også med på verdenskonferansen:
- Deltagelsen ga meg følelsen av både å høre til, og å være en viktig del av noe, som fungerer så bra på
verdensbasis. Det var også stort å oppleve det store engasjementet og entusiasmen fra medlemmer
og medarbeidere fra huset vårt. Da tenker jeg på samarbeidet vi hadde i forkant, når vi laget presentasjonen, og de flotte fremføringene på konferansen, hvor vi måtte fremføre alt på engelsk.
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Samarbeidspartnere og sponsorer

Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere.
Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og
utvikle oss.
Aina Oset

Laila og Runar Oset

Adaptor

Lykkesmedene

Anders Rossing

Line Marivann Plassen

Blaafarveværket

Menova

Anett Hornell

Lisa Karoline Hammeken

Cisco Norge

Meny Kuben

Anita Lindeman

Malin Kristin Sørensen

Diakonatet i Haug

Norderhov bygdekvinnelag

Anna Rosa Smeby

Marita Knutsen Farmen

Fokus Rådgivning

Norsia Tenker Tanker

Bjørg Viken

Marius Fredriksen

Fontenehuset i Oslo

Norsk Tjenestemannslag Kartverket

Caroline Bjørkevik

Mona Øimoen

Grand Hotell

Plantasjen Hønefoss

Caroline Francke Berg

Olav Risan

Hole bygdekvinnelag

Rammefix Hobby (Panduro)

Ellen Olava Lundstad

Randi Anita Fuglesang

Hole Lions

Rema 1000 Hønengaten

Freddie Westbyn og Lisbet
Palerud

Sherrif Kjell Terje Johansen Humitib-Fondet

Ringerike og Omegn lokallag
av Norges Blindeforbund

Gagan Bhardwaj

Sissel Gro Fleischer

Hønefoss bowling

Ringerike Panthers

Grethe Gulbrandsen

Sissel R.Halvorsen

Hønefoss Rørleggerbedrift

Ringerike Utvikling

Haakon Tronrud

Solveig Fjeldstad Sanner

Hønefoss sanitetsforening

Ringerikskraft

Ida Charlotte Nicolaysen

Stian Kamphaug

Hønefoss Sparebank

Sko Deg

Ingar Kind

Tamara Aslahanova

Jevnaker Sanitetsforening

Sognedalen bygde-kvinnelag

Ivar Sortland

Tine Lindahl

Joker Dagali Handel

Sparebankstiftelsen Ringerike

Johnny W. Renshusløkken

Trond Helge Strømsodd

Koret Apropos

Ytre Ådal bygdekvinnelag

Kirstin Stokkedal

Wenche Mosengen Nilsen

Lions Club Hønefoss

Knut Ivar Loe

Øyvind Skytland

Lions Hønefoss

Knut Stubben
Kristian Eriksen Fossholm

Hjertestarter og førstehjelpskurs er blant gaver og tjenester fra det private næringsliv,
organisasjoner og privatpersoner vi har fått i 2019.
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Samarbeidspartnere og sponsorer

Tilskudd i 2019 fra:

Gode resultater
Fontenehus inkluderer psykisk syke i arbeidslivet. En intern undersøkelse i 2019 hvor
114 medlemmer deltok viser at:

Fontenehus gir bedre helse. En medlemstilfredshetsundersøkelse i 2019 viser at:
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