FOKUS PÅ FREMMELSE AF AKTIVITET I HVERDAGEN FOR
ULYKKESRAMTE UNGE MED ERHVERVET HJERNESK ADE
BO- OG REHABILITERINGSTILBUDDET SELMA MARIE
Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 275.000 kr. til projektet ”Fokus på fremmelse af aktivitet i
hverdagen for ulykkesramte unge med en erhvervet hjerneskade”. Rådet gav tilskud til, at Bo- og
rehabiliteringstilbuddet Selma Marie kunne indkøbe en handicapbus for at igangsætte og afprøve aktiviteter
i hverdagen for unge med erhvervet hjerneskade som følge af tilskadekomst ved kriminalitet eller i
trafikken.
Indkøbet af handicapbussen har resulteret i, at de unge på bostedet oftere deltager i spontane og planlagte
aktiviteter end førhen, idet handicapbussen har givet større fleksibilitet. Aktiviteterne omfatter bl.a. kørsel
til træning, indkøb, læge- og hospitalsbesøg, besøg hos venner og pårørende samt kulturelle tilbud. Bostedet
oplevede førhen, at brugen af offentlig transport drænede de unge for energi, hvilket resulterede i at der
ikke var energi til at deltage i aktiviteterne, når man nåede frem til dem.
Bostedet har endvidere oplevet, at de unge i højere grad på egen hånd er begyndt at tage af sted til
aktiviteter uden for bostedet, herunder med andre transportformer. Dette har forbedret de unges
livskvalitet og frihed, idet de dermed kan være en del af det liv der leves udenfor bostedet, herunder med
andre unge mennesker, og dermed føle sig som en del af samfundet igen.
På sigt forventes det, at indkøbet af handicapbussen kan bidrage til at mange unge oplever øget livskvalitet
og frihed, får mod på at deltage i aktiviteter på egen hånd samt opfatter sig selv som samfundsborgere med
de ressourcer, som de kan bidrage med. Dette skyldes især, at bostedet er et midlertidigt sted, hvor der hele
tiden er et flow af unge med erhvervet hjerneskade.
Som en uventet effekt af projektet har bostedet oplevet en bedre udnyttelse af deres medarbejderes
ressourcer.
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