
VELKOMMEN TIL KREATIV SOMMERFESTIVAL I BERGEN!

Motivasjons organisasjonen Vitam Focus har satt Ytre Arna på verdenskartet! 

Gjennom sitt sterke engasjement i UNGDOM & MENTAL HELSE har

organisasjonen satset knallsterkt på å bidra til unge i samfunnet i dag. 

På kun et år har over 250 ungdommer så langt blitt berørt av prosjektet, og

engasjementet har nådd ut til flere land hvor profilerte artister kommer langveis

fra for å støtte opp om arbeidet for de unge, gjennom vår årlige KREATIVE

SOMMERFESTIVAL som går av stabelen den 13 - 16 August! 

Bare for å nevne noen av våre supre artister: Dabhóg Ó Rinn fra Irland,

Noratessa Ward fra Irland, Jean Tomas Ward fra Frankrike, Cassandra

Duchneaud fra Irland/ Frankrike, Punk bandet "Filleproletariatet" fra Oslo,

Rapperen DJ Aijla fra Bergen, ReSouza fra Bergen, Soni fra Istanbul, Heim

Bokhandel fra Bergen, Anette Aga fra Bergen, Vivi Connors fra Oslo med mer.

Det vil være Tromming og lek i Sætreparken med gratis boller & saft lørdag

formiddag for de små, og kreativt verksted for store og små lørdag og søndag!

Følg med på vårt fullspekkede program på vår hjemmeside.
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Formålet med festivalen:
Ungdom i dag har virkelig sine utfordringer som ikke ser ut til å bli totalt
møtt av dagens samfunn. Det er nettopp derfor motivasjons organisasjonen
Vitam Focus ble til, for å kunne bidra med egen profesjon for å motivere! 

I år har Vitam Focus valgt å arbeide aktivt for de unge, selv om vi er der for
alle aldre også. 

Vitam Focus har heller ingen små folk med seg i dette prosjektet, da godt
utdannede innenfor helsesektoren og psykiatrien har deltatt frivillig og
brukt av sine iboende ressurser for å kunne bidra best mulig til
ungdommen. 

"Gjennom å skape skjer det magi, og gjennom å skape ut av egen fri vilje
oppstår lykkefølelsen" 

Det er for lite rom for de unge å kunne føle på denne friheten, da det meste
er satt i system av samfunnet vårt. Krav, stress og livsstils- sykdommer
florerer blant unge i dag. 

Vi får ofte høre at de unge er så mye heldigere enn vi var; ikke har de
opplevd krig, sult eller andre marginale livs tilstander hvor man virkelig
måtte kjempe for å overleve! 

Vi glemmer faktisk at de unge lever på vår arv, og er resultatet av å ikke bli
gitt nok fokus i en tid hvor all aktivitet er overlatt til svært mye som skal
skje innen altfor kort tid og ofte skjer denne aktiviteten i et institusjons
preget samfunn med lite nærhet. 

Det med tid, er nettopp det som gjør Vitam Focus så viktig for de unge: 

VI GIR AV VÅR TID! Det er i tillegg verdt å merke seg at det vi kollektivt
kriget og kjempet for før, har i dag blitt forvandlet til en individuell
krigføring unge i mellom. Presset og sorgen blir for stor å bære alene, og
behovet for å  "ventilerer" gjør de unge enda mer sårbare overfor andre. Den
krigen kan bli fryktelig ensom og i sær når ingen har tid eller forståelse.  



Vitam Focus har en egen gratis APP de unge kan laste ned. Her får de ha
"MINSIDE" hvor de er fri til å chatte med likesinnede og kan bestille timer, kurs
og aktiviteter innad i organisasjonen. All aktivitet er gratis! Her vil vi i tillegg

kjøre LIVE sendinger hvor ulike temaer blir berørt, og hvor ungdommen selv får
delta. 

Stress mestrings verktøy og ulike hjelp til selvhjelps verktøy vil være tilgjengelig
for de unge, og dette gjennom profesjonelle fagfolk innenfor helse sektoren. 

Forskjellen er at våre tilbud skjer gjennom frivillighet, fordi det er vår hjertesak.

Mange av oss har selv unik gjennomlevd erfaring på ulike temaer de unge er i
behov av å bli møtt på. 

For å kunne videreutvikle appen, og til å fortsette vår hjertesak for de unge, er vi
i sterkt behov av økonomisk støtte. Vi takker derfor alle som måtte ønske å

bidra økonomisk til dette formål.
Du må gjerne gå inn på vår hjemmeside å donere. 

På forhånd takk!

Varme hilsener
Leder i Vitam Focus

Ingunn Ripe

Gratis APP


