MOT-Grunnleggerens Magiske Øyeblikk, siste halvår 2014

Kjære MOT-entusiast
Her er 6 av de største anerkjennelsene og magiske øyeblikkene siste halvår 2014 (og første halvdel av januar 2015):
1
Desemberundersøkelsen 2014. Tangering av tidenes høyeste score på effekt. GRATULERER!
Rykende fersk tilbakemelding og evaluering: Fredag fikk vi vite resultatet av «Desemberundersøkelsen», som er MOTs
internundersøkelse som gjøres blant 10. klassinger. I fjor på denne tiden jublet vi enormt over tidenes score og tidenes
MOT-effekt for 2013. Og vi jublet for rekordstort antall besvarelser. Fredag fikk vi vite at antall besvarelser er omtrent som i
fjor og score er samme som i fjor: Gjennomsnittsscore på MOTs effekt i 2014 er 5,6 på en skala 1 – 7. Antall besvarelser er
ca. 7.500.
En tangering, når vi tok et stort hopp i fjor og resultatet var høyt, er en stor prestasjon. MOT når virkelig inn til ungdom!
Desemberundersøkelsen måler bl.a.: «MOT har gjort at jeg er blitt flinkere til å bry meg om andre», «MOT bidrar til
klassemiljø der forskjeller aksepteres», «MOT hjelper meg til å ta bevisste valg», «MOT har gjort det lettere for meg å si
nei».
Gratulerer alle bidragsytere og verdiskapere!

OPPFORDRING! Dugnad for at flere ungdom skal få MOT.
Vi ønsker at enda flere ungdom skal oppleve MOT.
Vi ønsker flere ungdom med styrket mot, bevissthet og inspirasjon – til å bry seg, si nei og leve.
Inngangen til det ligger i at ungdomsskolen eller videregående skolen blir en MOT-skole. Mange skoleledere vet fortsatt ikke
nok om hva MOT er. Du kan tipse og hjelpe. Vi kommer gladelig ut for å informere om MOT og hva som ligger i å bli en
MOT- skole. Hjelp til med å få ordnet møte mellom skoleledelse og MOTs vekstansvarlig Linn Brodal: linn@mot.no / 951 75
523. Målgruppen for dugnaden er skoler og rektorer som har livet til ungdom i sentrum, og som ønsker et verktøy for å
styrke ungdoms livsferdigheter, livskompetanse og livsmestring.
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Idrettsgallaens hederspris – en enorm anerkjennelse til MOT¨

Lørdag 17. januar opplevde jeg mitt livs største overraskelse, nemlig å få Idrettsgallaens hederspris. Denne prisen er en
enorm anerkjennelse til MOT. Og prisen er et fantastisk symbol på et resultat av pågangsmot og passion av historiske og
nåværende MOT-aktører. Prisen er et unikt symbol på et resultat av lagånd og samarbeid – samarbeid mellom ungdom,
toppidrettsutøvere, topplag i fotball, artister, næringsliv, gavestiftelser, rektorer og skoler, ordførere/rådmenn og kommuner,
stat, lærere, politi, helsesøstre, ungdomsarbeidere, idrettstrenere og fritidsledere, professorer, psykologer, MOT-styret,
MOT-ansatte og mange andre MOT-playmakere.
Jeg synes sitatet fra Henry Ford passer bra: Et møte er en begynnelse, samhold er et fremskritt, samarbeid er suksessen.
En ting er å ha en ide og en tanke om noe, men noe helt annet er å sette det ut i livet. MOT har aldri verden lyktes uten
ungdom og alle MOT-aktørene og entusiastene som har bidratt på forskjellig vis siden ideen oppsto for snart 21 år siden.
Gratulerer og tusen takk til alle som har bidratt til det MOT er i dag. Tusen takk til alle som er, og som har vært, på MOTlaget! Tusen takk til alle dere som unner og beundrer – både på MOT-laget og utenfor MOT-laget!
http://www.mot.no/2015/01/tusen-tusen-takk/
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Stor statlig anerkjennelse

I desember jublet MOT-ledelsen. Det siste halvåret har vi fryktet at det ville bli minimalt med statlig tilskudd for 2014. Men i
desember fikk vi vite at MOT får til sammen 2,4 millioner fra staten for 2014. Selv om det er godt under målsettingen fra stat
var det en gledens dag da vi fikk vite dette. Og det som er minst like stort er den anerkjennelsen og verdsettelsen vi nå
møter i Stortinget og i Regjeringen for MOTs arbeid. Samtidig som vi fikk midler for 2014 ble også en merknad for 2015
offentliggjort. Det er med stor glede at Storting og Regjering bruker slike ord: «Mange gode offentlige støtteordninger er i
dag innrettet for å oppnå avgrensede faglige eller sektorpolitiske mål. Dette medfører at organisasjoner som har en helhetlig
tilnærming til ungdom og forebygging enten må bruke mye av sine begrensede ressurser på å orientere seg i ulike, gjerne
prosjektbaserte, støtteordninger, eller man møter i verste fall stengte dører i møte med myndigheter og tilskuddsordninger.
Organisasjonenes potensiale kan da ofte bli for dårlig utnyttet. For å forhindre marginalisering bør regjeringen i større grad
fremover støtte organisasjoner som arbeider for å skape gode oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn. Flere organisasjoner
jobber med å mobilisere ungdom til frivillig og tidlig forebyggende innsats. Slik innsats er viktig for å bygge sterke
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lokalsamfunn og for enkeltmennesker og ungdomsmiljøer.» Det betyr enormt mye for MOT å bli sett for det brede og
helhetlige arbeidet vi står for. Det å bli verdsatt som en Samfunnsbygger og som et Life Skills Konsept. Vi nærmer oss nå
endelig å bli sett for det vi er:

4

1.

Et Life skills konsept, som har livet til ungdom i sentrum, og som bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry
seg og si nei.

2.

En Samfunnsbygger, som jobber for varmere og tryggere samfunn, og som er et virkemiddel og verktøy for
kulturbygging og lederutvikling på skolene og i lokalsamfunnene.

3.

En filosofi, inspirasjonsmetode, en livsstil, et identitetssymbol, et stort lag og en ideell stiftelse.

Årets Ladejarl 2014

11. september i fjor fikk MOT og jeg en SVÆRT STOR anerkjennelse, nemlig Verdiprisen Årets Ladejarl og 2 millioner.
Prisen gis av Reitangruppen, og det er en kompetansesterk jury som plukker ut vinnerne. Bakgrunnen for prisen er at MOT
har drevet fremragende verdibasert ledelse og arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. MOT har hatt ledelse som har
utviklet mennesker. MOTs ledelse har vært sterke identitetsbyggere, kulturbyggere, regissører og strateger. MOT har bygd
et konsept som gir folk noe å tro på. MOT har utøvd effektiv ledelse basert på verdier. MOT skaper målbare resultater. Selv
om denne prisen er personlig, så er det ikke en pris til meg, men en pris for mitt engasjement, det jeg har gjort og det MOT
har oppnådd. Jeg vet også at jeg aldri hadde fungert som gründer og leder uten unike ledere og medarbeidere rundt meg
siden 1994. Jeg drømmer om at noen av mine nærmeste folk sier dette om 30 år: “De to millionene han Atle fikk som Årets
Ladejarl i 2014 har han greid å gjøre om til en verdi som sikkert er verd mye over 100 millioner i dag for MOT. Og for
samfunnet globalt betyr jo det i hvert fall en ekstraverdi på 10 gangen – altså over 1 milliard. Og det fordi at han fikk Årets
Ladejarl for 30 år siden.”
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Gratulerer til Rindal som fjorårets Lokalsamfunn med MOT!
Rindal har vært med i MOT siden 2001 og har utmerket seg i måten de bruker MOT sine verdier på, ikke bare gjennom
skoleprogrammet, men som et aktivt verktøy for å skape varmere og tryggere samfunn. Rindal var en av de første MOT
kommunene som sendte ungdom til signalbærersamling på MOT-Camp. De er en av fire piloter i tiltaket «Kulturbygging
lokalt» som innbefatter både «MOT som lederfilosofi» og «Skolen som samfunnsbygger».

6
Gratulerer til Margun Lødemel fra Stryn som fjorårets MOT-informatør!
Margun har glødet for MOT og bidratt til at hundrevis for ikke å si tusenvis av ungdommer i Stryn har fått styrket motet sitt
og blitt bedre på å ta gode valg og vise mot til å bry seg, leve og si nei. Hun har vært MOT-informatør siden 2005 og er en
sterk bidragsyter til å skape prestasjon, eierskap og glede til MOT i lokalsamfunnet. Margun er en inspirator for andre og et
menneske som byr på seg selv.

Til alle MOT-entusiaster: Gratulerer med innsatsen i 2014! Godt nytt år!
Beste hilsener fra

