
Ungdom og Mental helse er et motivasjons tilbud for de unge som ønsker å
opprettholde god mental helse. På kort tid har samfunnet avgrenset de unge for mange
sosiale tilbud og bidratt til større ensomhet og mistrivsel blant de unge. Gjennom vårt
sterke engasjement i UNGDOM & MENTAL HELSE har vi i år satset enda bredere på
kommunikasjon blant medlemmene våre for å kunne motivere flere ungdommer også
gjennom sosiale plattformer. Vi kan ikke møtes like ofte på arrangementer på grunn av
restriksjoner fra myndighetene, og da kan det føles litt lettere om de unge kan
gjennomføre sosiale arrangement på nettet og i vår nye APP. Vår Ungdom og Mental
helse APP vil bli lansert i løpet av Mars. Her vil det foregå LIVE sendinger med
paneldebatter om viktige temaer som berører de unge i dag. Vi vil også inviterer inn
medlemsbedrifter som ønsker å bistå i å motivere de unge gjennom eget virke. Det
være seg frivillig arbeid eller gjennom egen bedrift/ organisasjon. I vår APP vil
bedriftene kunne legge ut egne kurs, LIVE sendinger, produkter og tjenester med mer.
Våre unge medlemmer vil kunne få tilgang til vår APP å skape sitt eget univers av
følgere og sosiale samtaler. Vi er svært glade for å kunne få denne unike plattformen
så følg med!
På nyåret åpnet vi opp for et helt unikt og nytt tilbud kalt HJELPETELEFONEN hvor
ungdom kan ringe om de er i behov av veiledning og bistand innenfor vanskelige
temaer i livet. 
Organisasjonen satser stort på å bidra til at unge skal kunne få den bistanden de måtte
trenge gjennom motiverende fokus. Sammen kan vi utrette mye!
I 2020 hadde vi over 250 ungdommer som benyttet seg av våre aktiviteter og bistand. I
2021 ønsker vi å bidra til at flere skal kunne føle seg motivert! 
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