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Kjære Ildsjel med MOT
Håper du har hatt en fin start på høsten. Her kan du lese magiske MOT-øyeblikk fra september og oktober.

Ungdomsråd med MOT på statstministerens kontor
Hemne ungdomsråd møtte fredag 14. september statsminister Jens Stoltenberg. Der overrakte de en
MOT-skjorte til Statministeren og snakket om hva MOT betyr for ungdommene i Hemne.

MOT-boka gir styrke
En magisk tilbakemelding kom på mail fra en av våre medarbeidere. Hun refererte til sin voksne venninne:
”Hun har hatt kreft tidligere, og i fjor sommer ble hun også operert for hjernesvulster. Nå har hun mistet synet på
det ene øyet og delvis på det andre. I går ringte hun meg og var så glad – hun kunne igjen se litt på det ene øyet
etter cellegiftbehandling. Da er det ”mot til å leve”-boka hun har stor glede av å lese.”

Fem nye! MOT har nå 136 ”Lokalsamfunn med MOT”
Vi ønsker Verran, Lillesand, Skaun, Sverresborg og Spongdal velkommen som nye Lokalsamfunn med MOT.
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3,8 millioner til to nye tiltak
MOT er i startgropa på to meget store tiltak: ”Mestringsreisen med MOT” og ”Signalbærer med MOT”. For å
kunne starte opp med disse var vi helt avhengige av ekstra tilskudd for 2012 og 2013. Og vi har fått det.
3,2 millioner fra Gjensidigestiftelsen. 600.000 fra Stiftelsen UNI. Dette betyr enormt mye, og vi er svært
takknemlige. Det gjør at det blir flere ungdommer som vil oppleve mestring og flere lokalsamfunn og nærmiljø
som vil få ungdom som er gode kulturbyggere og ledere.
http://www.mot.no/?side=93&nyhet=98991117&title=33_nye_Signalbærere_med_MOT

”Alle fylkets kommuner engasjerer seg i MOT”
Følgende stod å lese i lokalavisa i Nord-Trøndelag: ”Fylkesordfører Viken fikk tre punkter fra
Ungdomskonferansen som Fylkestinget skal bli utfordret på. Disse tre punktene kom fram etter en rekke
prosesser, og ble til slutt stemt fram av ungdommene gjennom en lang og tung elimineringsprosess. Ett av disse
tre punktene som Fylkestinget utfordres på er:
Mobbing skal reduseres i både ungdomsskolen og videregående. Dette gjennom at alle fylkets kommuner
engasjerer seg i organisasjonen MOT, gjennom holdningsskapende arbeid, og ved å skolere lærere i
forebyggende arbeid.”

Gjør MOT til å glede-dagen 23. november magisk
Ønsker deg en fin november og desember, og håper både MOT til å glede-dagen og adventstiden blir
inspirerende for deg.
”For selv smilet til en tøygris kan bli verdifullt, viktig og inspirerende – dersom vi selv lar det bli det.”
Fra boka ”Slik blir du best når det gjelder”

Beste hilsener fra

www.mot.no
Visste du at ved MOT-skoler halveres andelen elever som trives veldig dårlig og opplever mye mobbing på skolen?

