
Utvikling og muligheter
i arbeidslivet

Aktivitetstilbud til  
personer med psykiske 
helseproblemer.

I samarbeid med

Aktivitet 
Mestring

Arbeid

LABYRINTEN



Dette er et aktivitet- og mestrings-
tilbud til personer med psykiske 
helseproblemer. Tilbudet er for 
personer mellom 18 og 35 år som 
er ute av arbeidsmarkedet og 
ønsker å komme i arbeid. 
Driftet for Trondheim kommune av Escala.  
Et samarbeid med Trondheim Røde Kors. 

VÅRE AKTIVITETER

Vi tilbyr ulike aktiviteter som skal gi 
opplevelse av mestring og motivasjon 
til å endre egen situasjon. Gjennom ulike 
sosiale, praktiske og opplevelsesbaserte 
aktiviteter, håper vi å gi brukeren innsikt, 
kompetanse og trygghet for å komme 
seg i arbeid, bedre sin psykiske helse og/
eller gjøre andre viktige endringer for å 
bedre egen livskvalitet. Ønsker du å høre 
mer, ta kontakt for en prat! 

Kunstverksted med ulike aktiviteter
• Kunstgruppe og håndarbeids gruppe 

via Røde Kors 
• Felles turer til gallerier og utstillinger
• Kreative oppgaver sammen med  

andre ved bruk av data, grafisk design

Livsstil
• Refleksjonsgruppe
• Selvutviklingskurs: hva er selv

hevdelse, selvfølelse, selvtillit og  
kommunikasjon?

• Matkurs, kurs i kosthold/livsstil med 
kokker 

• Gjesteforedrag med temaer som  
helse, livsstil og arbeidsliv

Fysisk aktivitet
• Friluftsliv, turer i skog og mark
• Yoga, Mindfullness, stressmestring
• Ballspill
• Aktiviteter/trening på 3T
• Ulike former for dans

Musikk
• Musikk/Rockeverksted
• Film/spillgruppe – bruk av moderne 

teknologiske hjelpemidler

Arbeid
• Refleksjonsgrupper
• Karriereferdigheter
• Bedriftsbesøk: for eks. Rosenborg 

Ballklub, MOTcamp 
• Jobbsmak/arbeidstrening
• Hvordan komme seg i arbeid, ulike 

tema som for eksempel. Kompetanse
kartlegging, CV og søknad

Deltakelse i frivillig arbeid gjennom 
Røde Kors
• Omsorg – besøkstjeneste og  

migrasjonsarbeid
• Opplæring av frivillige
• Hjelpekorps for de med interesse, 

motivasjon og innsats
• Fellesverket – aktivitetshus
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Når 
3 dager pr. uke. Enkelte  
aktiviteter også på ettermiddager.

Hvor
Escala 
Sorgenfriveien 9
4. etg 
7037 Trondheim

 
Ta kontakt med 
Helle Auranaune 
465 36 645
helle.auranaune@escala.no

eller

Børge Andersen
459 55 764
borge.andersen@escala.no


