
VI GIR UTSATT UNGDOM  
EN BEDRE FREMTID



Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å 
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge 

og redusere frafall fra videregående skole. 
Vi har spisset våre tjenester mot unge med 
psykiske helseutfordringer.

Ungt utenforskap er en av de største 
utfordringene samfunnet står overfor. Både 
nasjonalt og globalt dropper en stor andel av 
unge ut av videregående skole og sliter med 
å få innpass i arbeidslivet. Tusenvis av unge 
ender opp som bidragsmottakere istedenfor å 
være fremtidens bidragsytere, noe som truer 
samfunnets økonomiske bærekraft. 
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Offentlig sektor alene har 
ikke kapasitet til å håndtere 
utenforskapsproblematikken. Derfor 
har PitStop utviklet en løsning, der vi 
mobiliserer privat og frivillig sektor til 
å kunne engasjere seg i arbeidet med 
å bekjempe ungt utenforskap. Vi har 
utviklet et «plug-and-play» konsept 
der vi utruster frivillige organisasjoner 
med metodeverk, nettverk, kapital og 
kompetanse, slik at flere aktører på en 
effektiv og kvalitativ måte kan styrke 
unges forutsetninger for å mestre 

livet og derved redusere frafall og 
utenforskap.

Vårt overordnede mål på kort sikt er 
å få 10.000 unge tilbake i skole og 
arbeid i løpet av de 5 neste årene. Det 
skal vi gjøre ved å utruste 20 frivillige 
organisasjoner fordelt over alle landets 
fylker til å kunne levere effektive 
inkluderingstjenester. Vårt langsiktige 
mål er å rulle PitStop konseptet ut i 
Norden og i Europa.



Vi har opparbeidet oss bred og allsidig 
kompetanse innenfor inkluderingsfeltet 
og ønsker å gå opp løypen for at 
Livsmestring ikke bare tas inn i skolen, 
men at det også skal løftes inn i NAV 
sitt tiltaksapparat. På den måten 
rydder vi vei for at også andre sosiale 
entreprenører kan få gode rammevilkår 
og nødvendig handlingsrom, for å kunne 
jobbe mer forebyggende og mindre med 
reparerende tiltak.

PitStop Norge drives av 3 sosiale 
entreprenører, en tidligere politi, en 
vernepleier og en IT ansvarlig med 
bakgrunn fra kontor og administrasjon. 
Vi har i tillegg mange gode støttespillere 

med på laget, bla Innovasjon Norge, 
Kavlifondet, Sparebanken Vest, Grieg 
Foundation og Høgskolen på Vestlandet. 
Skal vi lykkes med å nå vårt ambisiøse 
mål om å få 10.000 unge i skole og 
arbeid i løpet av de 5 neste årene, trenger 
vi flere gode støttespillere med på laget. 

Dersom du vil være med å gi utsatt 
ungdom en bedre fremtid, inviterer vi 
deg gjerne med på laget. Ta kontakt 
med daglig leder, Annette Lilletvedt 
om du ønsker en PitStop avdeling i din 
kommune eller om du er investor og 
ønsker å investere i fremtidens ledere og 
fremtidens arbeidere.

Vi KAN livsmestring! 

www.pitstop.no


