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Avsluttende prosjektrapport og budsjett for Mekkegruppe for ungdom i Aust-Agder 2010 og 2011

_

Viser også til foreløpig prosjektrapport oversendt Autismeforeningen og Helse- og rehabilitering 10.12.10.
Prosjektet ”mekkegruppe for ungdom” ble avsluttet 30.06.10. Vedlagt følger en kort rapport/oppsummering
av erfaringene fra prosjektet og et endelig budsjett. All økonomi har gått via regnskapsavdelingen på
Sørlandet Sykehus.
Mekkegruppa, raskt omdøpt til ”Mekken” startet opp 01.09.10. Gruppa bestod av 5 ung menn med ulike
funksjonshemminger. Felles for dem er at de hadde kontakt med avd. for voksenhabilitering (havo) fra før,
og at de har felles interesse for mekanikk og bil.
”Mekken” holdt til i Garasjen på området til havo og møttes hver mandag fra kl. 18-21. Det ble ansatt en
pensjonert bilmekaniker på prosjektmidler som sammen med undertegnede ledet gruppa på
mandagskveldene. Vi var så heldige at vi fikk låne to gamle biler av Josephsen bilberging i Arendal som vi
kunne mekke på. Dette har vært svært populært. I tillegg til mekking har vi også holdt på med sveising av
rust og lakkering. Noen av deltakerne har også egen bil som de har hatt mulighet til å ta med seg å jobbe på.
Flere av deltakerne har på eget initiativ tatt kontakt med hverandre på fritiden utenom ”mekken”.
24.03.11 dro vi samlet på tur til Oslo og så ”Top Gear Live” (motorshow) i Oslo spektrum. Vi kjørte dit
felles i en gammel minibuss vi kan få låne gratis av psykiatrisk avdeling som holder til i nærheten. Turen var
svært vellykket. To av deltakerne i prosjektet hadde aldri tidligere vært i Oslo og det var ”stort” å gå på Karl
Johan og kikke på folk og spise pizza på Peppes før showet begynte. Stor stemning og fornøyde deltakere i
bilen på turen hjem.
Resten av våren fortsatte med mekking i og utenfor garasjen frem til avslutninga av prosjektet 30.06.11.
To av deltakerne har nå fast varig tilrettelagt arbeid i bilbransjen. En av deltakere er på avklaringskurs i regi
av NAV på verksted, en er utplassert på storbilskole med ordinært arbeid som målsetting, mens en deltager
er uføretrygdet.
Flere av deltakerne i prosjektet har kontakt på fritiden.
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Avsluttende kommentar/oppsummering
Slik undertegnede har vurdert prosjektet kunne det vært jobbet mer med å implementere prosjektet i
kommunen for videreføring etter avsluttet prosjektperiode. Dette lot seg ikke gjøre da det ikke fantes lokaler
tilgjengelig i kommunen med verkstedlokaliteter. Avd. for voksenhabilitering sine lokaler skal i løpet av
2012/2013 bygges om til møterom. Hadde lokalitetene vært til stede ville muligens lønn til prosjektansatt
bilmekaniker kunne vært dekket av støttekontaktmidler fra kommunen.
Avdeling for voksenhabilitering ønsker å takke helse- og rehabilitering og autismeforeningen i Norge v/Åse
Gårder for støtte til prosjektet som slik undertegnede vurderer det har vært svært vellykket.
Med vennlig hilsen
Sørlandet sykehus HF

Aleksander Lydersen
Fagkonsulent
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