Om oss på Sagatun
til for mennesker med ulike
livsutfordringer, som ønsker å
jobbe sammen med andre for
å styrke sin psykiske helse og
få en bedre hverdag. Grunn-

Om Brukerstyret på Sagatun
Sagatun har et eget styre for
brukerne på senteret. Her har
alle brukerne ordet. Brukerne
skal stå sammen om hvordan

Sagatun skal være, hva det
skal inneholde av aktiviteter,
temadager og annet som
brukere av senteret gløder for.

muren i senteret er at alle har
viktige ressurser å bidra med
og at alle deltar ut fra egne
interesser og forutsetninger.
Tilbudet er rusfritt.

”

Jeg føler at jeg
er verdifull – takket
være Sagatun!

Drømmenes hus

Uttalelse fra en i Brukerstyret på Sagatun

Vi bygger hverandre i fellesskap!

Kom innom, eller ta kontakt med oss, dersom du synes dette er noe for deg!
Du trenger ingen henvisning.
Du finner oss her i Sagatunveien 47 A på Hamar.
Vi ser frem til å se deg!

Kopi&Grafisk, MjøsAnker AS

Senteret er et knutepunkt for
recovery, og jobber på både
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Aktivitet og sosialt fellesskap
står i fokus på Sagatun. Vi er

Sagatunveien 47 A - 2317 Hamar
Besøk oss på Facebook og www.sagatun.no
Telefon: 62 50 97 55 - post@sagatun.no

www.sagatun.no

D rø m m e n e s h u s – V i byg g e r hve ra n d r e i fe l l e s s ka p !

Regionalt brukerstyrt senter

Aktivitet og sosialt samvær
På Sagatun er du en del av
et sosialt fellesskap. Du kan
treffe nye mennesker og engasjere deg i en rekke ulike
aktiviteter:

• Kreativt verksted
• Friluftsliv
• Musikkverksted
• Fysisk aktivitet
• Foto- og redaksjonsgruppe
• Temakvelder og turer mm.

Arbeidspraksis
Sagatun tilbyr også arbeidspraksis som gir kunnskap og
erfaring som er relevant på
veien mot ordinært arbeid. Vi

ønsker at alle skal oppleve
mening og mestring, få tilbake
troen på seg selv og styrke
evnen til å mestre eget liv.

Vi jobber for å styrke brukerstemmen

Aktivitetene planlegges og
gjennomføres i samarbeid
med brukerne og Brukerstyret
på senteret.

Sagatun er en arena for et bredt
samarbeid innen psykisk helse
og rusfeltet og lokalsamfunnet

for øvrig. Vår oppgave er å
styrke brukernes innflytelse på
tjenestene, drive informasjons-

og kursvirksomhet samt spre
brukererfaringer, kompetanse
og eksempler på god praksis.

Lave stemmer skal også høres
Verktøykassa for brukermedvirkning

”

Jeg hadde behov for
å være mer aktiv i hverdagen. Derfor har Sagatun
vært til hjelp for meg!

Cafeen

Uttalelse fra en aktiv bruker av Sagatun

Cafeen er hjertet i huset og
et samlingspunkt for alle som
bruker senteret. Her møtes
vi for sosialt samvær, en god

”

”

prat, temamøter og aktiviteter.
Her kan du kjøpe lunsj fire
dager i uka, og ellers er det
salg av kaffe, te og vafler etc.,

til en rimelig pris. Vi serverer
sunn og hjemmelaget mat!
Velkommen innom, for en god
prat og sosialt samvær med oss!

Styrk deg selv gjennom våre
selvstyrkingskurs. Kursene gir
deg kunnskap om rettigheter
og verktøy for hvordan du kan
bli bevisst dine ressurser og

muligheter, og ta dem i bruk.
Vi tilbyr også kurs innen brukermedvirkning, brukerstyring, kommunikasjon og empowerment.
Ta kontakt med oss for å vite mer.

”

YES!
Nå kan jeg endelig
ta tilbake livet mitt!
Uttalelse fra en deltaker
på et Selvstyrkingskurs

Ukens meny finner du på www.sagatun.no og på vår Facebookside.

”

Her kan jeg spise
sunn og god mat,
som både er hjemmelaget og billig!

Sagatun er som en
stor familie, her kan alle
føle seg hjemme, og
på samme ståsted!

Uttalelse fra en bruker av Sagatun

Uttalelse fra en bruker av Sagatun

”

Internasjonal
interesse for brukerstyring i praksis. Her et av
besøkene fra Indonesia.

