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Kjære ildsjel med MOT
Håper sommeren har vært bra for deg.
Her er magiske MOT-øyeblikk for juni, juli og august 2012:

En drøm med MOT
15 år gamle Hildegunn fikk sin drøm oppfylt i sommer.
Det var i fjor hun sendte inn sin drøm til MOT. MOT ga
Hildegunn og venninnen Johanne Marie bekledning
og sykler. Bra jobba jenter, og gratulerer med drømmen
om 120 mil på sykkel: Stryn – Værøy
www.an.no/sport/article6149184.ece

24 Ungdom med MOT ga 5000 klemmer på Karl Johan
Ungdom med MOT ved Holmlia og Kastellet skole gikk sammen og hadde “free hugs” dag i Oslo sentrum mandag 18. juni.

Norway Cup
MOT var også i år en verdileverandør til verdens største fotballturnering – Norway Cup. En fantastisk gjeng med frivillige
ungdommer bidro til at MOT satte et større preg på turneringen enn noen gang.
Det ble arrangert MOT-/kjendiskamp som ble direktesendt på TV2, og gjengitt i utallige medier. Dette og andre
aktiviteter som for eks kåring av dagens – rollemodell, og beste drøm, bidro til at mange la merke til MOTs verdier i løpet
av turneringen – både i media og oppe på sletta.

”Thank you MOT – MOT made me to realize
that it is not the end of the road”
I juni hadde en av skolene i Sør-Arfrika evaluering av MOT-arbeidet. Her er en av tilbakemeldingene: “I love the MOT
programme because it has developed myself, I see things different now and I take my studies very seriously. I use to think
I cannot do better, that I am useless and that there is nothing that I can achieve in life. I almost gave up on studying when
the college kicked me off because I did not get a bursary to pay my funds and my parents could not afford to pay for me,
but MOT made me to realize that it is not the end of the road. I can still apply to other colleges. Look at me now, I am
studying chasing up my dream to become a carpenter. THANK YOU MOT you guys are the best!!!”
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Mestringsreisen
I slutten av august ble en verdifull første runde av piloten
“Mestringsreisen” gjennomført. Dette er et sammensatt
prosjekt med flere aktiviteter i samme tiltak. Mer informasjon
om prosjektet kommer. Fire ungdommer fra fire forskjellige
Lokalsamfunn med MOT deltok og bidro til at det ble et
magisk døgn på MOT-camp! Tusen takk til Andrea, Karin,
Ruben og Fredrik som ville være med som “prøvekaniner”
og tusen takk til ledsagerne som var med på å legge ting
så flott tilrette for et vellykket døgn!

MOT til studenter
I august ble 38 nye studenter og MOT-faddere skolert ved NTNU i Trondheim. I tillegg var det også 24 faddere i Sogndal
– 62 faddere totalt. Dette er rollemodeller som fikk nye studenter til å føle seg ekstra velkommen, og hovedformålet var å
styrke førsteårsstudentene til å bry seg og ta sine egne valg.

To nye Lokalsamfunn med MOT
Det er nå 131 Lokalsamfunn med MOT.
Borgen ungdomsskole i Asker og Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim ble nye Lokalsamfunn med MOT i sommer.
Dette medfører at 700 nye ungdommer vil oppleve MOT fra høsten.

34 nye MOT-medarbeidere og lokale ildsjeler ble skolert
En super gjeng fra hele landet bidro til at det ble en flott samling på MOT-Camp i juni. Her er det mange som kommer til å
utgjøre en forskjell for mange ungdommer i sine lokalsamfunn.

Magiske filmsnutter fra MOTs jubileumsshow
10 nye filmklipp er nå nettopp lagt ut på nettet – se www.youtube.com/modigst
Ønsker alle dere som leser nyhetsbrevet en fin høst-start.

Atle
P.S.
Én som bryr seg kan være nok! Du kan være den ene!
Unicef

