
Ingen kan helt spå hva fremtiden vil bringe.
Kanskje vi har flygende biler, kanskje ikke.
Bare en ting er sikkert. Det er dagens
ungdom som skaper fremtiden.

HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

ARBEIDSTRENING
AKTIVISERING
BOTRENING

Men ikke alle unge mestrer livet like bra.
80.000 unge under 30 år står i dag utenfor
skole og arbeid. 1 av 3 unge faller ut av
videregående skole og antall unge uføre
øker.

Ungt utenforskap har blitt en av de største
utfordringene det norske samfunnet vårt
står overfor og omkostningene er store
både for samfunnet og for de unge som
rammes.

En knippe sosiale entreprenører i Bergen
har derfor utviklet og pilotert et innovativt og
nyskapende konsept, kalt PitStop der
faglige og frivillige ressurser er tidligere ute
og tettere på, for å få unge raskere
tilbake.

Gjennom Pitstop får unge rask og enkel
tilgang til hjelp, uten omfattende
søknadsprosesser og lange ventelister.

Hjelpen består av undervisning i psykisk
helse, individuell samtale-oppfølging og
livs-forberedende aktiviteter 3 dager i
uken i en 6 måneders periode.

Fordi faglige og frivillige ressurser
kombineres, har PitStop høy voksentetthet
pr bruker. Mange trygge voksne er med og
skaper en trygg sosial treningsarena og en
allsidig motivasjons- og kartleggingsarena.

TIDLIGERE UTE !

TETTERE PÅ !

RASKERE TILBAKE !

I PITSTOP-PROGRAMMET FÅR UNGDOMMENE
VÆRE MED PÅ FØLGENDE :

Fordi vi er tidligere ute og tettere på med
helhetlige tjenester, får vi
unge raskere tilbake i skole, arbeid og
annen tilrettelagt aktivitet. Sålangt viser
resultatene av programmet at 8 av 10 unge
lykkes med å komme tilbake til en aktiv
og meningsfull hverdag innen 6 måneder.

I programmet får ungdommene være med
på følgende :

1. Aktivisering

2. Arbeidstrening

3. Botrening

´´PitStop har hjulpet
meg mye med å
komme over sosial
angst, få bedre
selvbilde og stole på
folk.́ ´

ARBEIDSTRENING

PitStop sin overordnede målsetting er å
hjelpe unge tilbake i skole og arbeid. Men
ikke alle unge er klar for et studieløp eller
for ordinært arbeidsliv. Mange unge
trenger et tilrettelagt aktivitetstilbud i en
overgangsfase mellom skole og arbeid.

PitStop tilbyr derfor aktivisering tre dager i
uken for unge som trenger et tilrettelagt
aktivitetstilbud, mens de går i behandling
eller utredning, eller mens de venter på å
få tiltaksplass hos andre hjelpeinstanser.

Mandager tilbys aktiviteter innenfor
kommunikasjon og media. Onsdager
tilbys aktiviteter innenfor kreativitet og
design. Fredager tilbys aktiviteter innenfor
sport og friluftsliv.

Hensikten med aktiviseringen er primært
å styrke unges forutsetninger for å
oppleve motivasjon og mestring. Men
målet er også å kunne kartlegge hva som
vil være riktig vei videre for unge med
sammensatte og komplekse
bistandsbehov.

ARBEIDSTRENINGARBEIDSTRENING

PitStop har pilotert 3 konkrete
arbeidstreningsprosjekter kalt Eldrevenn,
Jobbvenn og Ungdomsvenn, der unge får
arbeidstrening innenfor helse- og
omsorgsektoren.

Gjennom disse arbeidstreningsprosjektene
der sårbar ungdom får hjelpe andre sårbare
målgrupper, vekkes det til live et genuint
engasjement, der sårbar ungdom går fra å
være bidragsmottakere til å bli lønnede
bidragsytere.

AKTIVISERING

Mange av deltakerne på PitStop har
vanskelige familierelasjoner og ønsker å
løsrive seg hjemmefra. Men fordi de ikke er
klar for å bo alene, er det vanskelig for dem
å ta steget over i egen bolig.

PitStop jobber derfor nå med å utvikle et
tilrettelagt botrenings-konsept, der utsatt
ungdom kan få bo i kollektiv med
medarbeidere fra PitStop i en
overgangsfase, mens de lærer seg å bli
mer trygg, moden og selvstendig.

Vi jobber med å finne egnede boliger som
kan brukes til botrening. Første bolig er
allerede på plass. På Askøy utenfor Bergen
har vi fått tilbud om å disponere en stor
eiendom med 12 leiligheter som er
godkjent for kommunal drift.

PitStop vil disponere eiendommen til både
arbeidstrening og botrening for ungdom
med psykiske vansker.

BOTRENING

RESULTATER
Så langt har totalt 60 deltakere vært gjennom programmet. Av disse 60, har 78 % lykkes
med å komme seg videre enten i skole, arbeid eller annen aktivitet.
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Annette Lilletvedt
Daglig leder
(Politi)

Sølvi Ann Terum
Samtaleleder
(Helesøster)

Lina Solvang
Aktivitetsleder
(Vernepleier)

Ragnhild Haaland
Veileder
(Sykepleier og
Familieterapeut)

PitStop hjelper utsatt ungdom i alderen mellom 15 og 30 år som har falt utenfor skole og
arbeid. Unge med lette moderate psykiske vansker, sosiale tilpasningsvansker og
adferdsvansker er innenfor målgruppen. PitStop drives av ansatte med sosialfaglig bakgrunn
og spisskompetanse innenfor utenforskap, samt frivillige med hjerte for ungdom i faresonen.
Samarbeidet mellom fagfolk og frivillige skaper trygge rammer, faglig utvikling og et positivt
miljø for ungdommene.

PitStop-modellen

POSITIVITET RAUSHET KVALITET

SE MESTREMØTE

David Jørgensen
Administrator
(Økonom)

´´

´´Eg e en helt annen
person no enn då eg
begynte og eg har fått
mye arbeidstrening for
eksempel på skoler og
gamlehjem. Eg har fått
mer motivasjon til
skole og eg føler
PitStop har hjulpet
meg masse.

Å INVESTERE I FREMTIDEN

PITSTOP INVESTERER I FREMTIDEN
VED Å STYRKE UNGES FORUTSETNING
FOR Å MESTRE LIVET GENERELT OG

ARBEIDSLIVET SPESIELT !

´´Her på PitStop har
eg fått en stor
mulighet til å finne ut
ka eg vil og ka mine
interesser e. Eg har
fått gjort veldig mye.
Eg har fått vist meg
frem, som eg ikje har
fått gjort så mye
tidligere. Eg har fått
oppgaver som eg har
satt stor pris på og
som eg syns har vært
veldig gøy. Eg har rett
og slett kost meg her.

´´

Fordi PitStop har klart å skape gode
resultater for unge i Hordaland, ønsker
Innovasjon Norge å være med å bidra til at
konseptet kan spres til nye steder.

Målsettingen for det neste året, er at PitStop
skal starte opp 3 nye avdelinger på
Vestlandet, slik at enda flere unge kan få
hjelp til å komme i skole, i arbeid og i egen
bolig, via et konsept som har vist varige og
gode dokumenterte resultater.

Vi er i dialog med flere frivillige
organisasjoner både lokalt og nasjonalt som
ønsker å starte PitStop via sine virksomheter.

KONTAKT: ANNETTE@PITSTOP.NO
WWW.PITSTOP.NO

Veien frem mot arbeid ser ulik ut for hver
enkelt ungdom. For noen av ungdommene
handler oppfølgingen i PitStop-
programmet, om å få hjelp til å gjenoppta
et utdanningsløp, som senere kan
kvalifisere for den jobben de ønsker. For
andre handler deltakelse på PitStop om å
kunne få hjelp til å bygge egen CV,
gjennom å få arbeidstrening og
arbeidspraksis enten internt på PitStop,
eller eksternt på andre arbeidsplasser, med
tett oppfølging fra mentorer i programmet.

For andre igjen handler PitStop om å få
hjelp til sosial trening og samhandling, for å
kunne bli tryggere i relasjon med andre. Og
for mange unge handler veien frem mot
arbeid, om å aller først kunne bli tryggere
på seg selv og få hjelp til å finne frem sine
talenter og forløse sitt potensiale. PitStop
er derfor en arena hvor vi både kartlegger,
motiverer og utruster ungdom til å kunne
komme i arbeid.


