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Syftet med news 4U är att
på ett enkelt sätt
presentera here 4 U:s
verksamhet; vad som är
på gång, vad vi gjort och
hur det gick.
Vi räknar med att skicka ut
4-6 brev/år.
Allt via mailen...
think green!

Läs gärna mer om here 4U
på www.here4u.se
Gilla oss på

Som kanske vet ingår vi tillsammans med
Stadsmissionen i kampanjen Hopeful.
Hopeful är ett projekt som vill bidra till ett mänskligare
klimat och skapa nya möjligheter till förändring för
människor i utanförskap. Bakom projektet står
Erikslunds shopping center och IKEA.
Inför 2018 har vi fått bidraget; 47 181 kronor! Wow!
Dessa pengar ska gå till vår
verksamhet ”Storebror/storasyster”.
Storebror och storasyster fungerar som en
kontaktpersonsverksamhet där aktiva volontärer inom
here 4U:are har en ”lillebror/lillasyster”. Som storsyskon
arbetar man relations- och trygghetsskapande, och
tillsammans med småsyskonet genomförs minst två
aktiviteter per månad. Utöver dessa aktiviteter ska
storsyskonet genom mentorskap och coachning skapa en
relation som bygger på tillit och trygghet med
småsyskonet. Storsyskonet måste vara myndig och det
måste skilja minst fem år mellan storsyskon och dess
småsyskon. Arbetet sker ideellt.
Vad bra att vi kan satsa än mer på denna viktiga
verksamhet!

Det kom ett mejl…
Hej here 4U!
Vi har fått väldigt många bra sponsringsansökningar och det har varit
en utmaning att välja vilka verksamheter i våra 23 kommuner vi ska
stötta.
Vi har ett glatt besked till er, då det är beslutat att Here4U kommer få
sponsring på 20 000 kr till er verksamhet!
Jätteroligt!
Det är alltså Länsförsäkringar som genom sin satsning ”Bergslagslyftet”
beslutat sponsra oss med 20 000 kronor under 2018. Bergslagslyftet
sponsrar projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar.
Sökande ska vara föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en
verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt.
Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda
samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för barn
och ungdomar i Västmanlands och Örebro län.
Bergslagslyftet sponsrar lokala föreningar som bland annat;
tar samhällsansvar, värnar om trygghet och verkar skadeförebyggande.
Vi är jättestolta och glada.
Nu kan vi satsa än mer på verksamheten ”Storebror/storasyster”!

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemsblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer
information, kontakta:
Nicklas Wennersten

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror

www.here4u.se

på here 4U!

verksamhetschef
nicklas@here4u.se

bringing young people forward!

