INFOBLAD FÖR SPONSORER
När man är ung är det viktigt att ha roligt, känna glädje och att livet går framåt. Att bli hörd och känna sammanhang
är en bidragande faktor till psykisk hälsa som underlättar övergången till vuxenlivet. Vi tror på att prata, både om stort och
smått. Med Wake Me Up får alla som är mellan 16 – 22 år professionell coaching via videosamtal. Våra coacher finns
här för att peppa och vägleda ungdomar och unga vuxna framåt i livet genom
att bidra med energi, mod och meningsfullhet.
Varje samtal är konfidentiellt och kostnadsfritt.
Vi arbetar med WHO:s definition av psykisk hälsa som utgångspunkt.
God psykisk hälsa uppnås när individen upplever livets meningsfullhet,
känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar och kan engagera
sig i arbete och samhället. Forskning visar att god psykisk och fysisk hälsa
underlättar för ungdomar att hantera övergången från barndom till ungdom
och senare vuxenlivet. Wake Me Up har en vision där vi vill bryta trenden med
den ökade psykiska ohälsan, genom fokus på förebyggande och stärkande arbete
hos dem som ännu inte har drabbats. Vår vision är att stärka Sveriges ungdomar
och unga vuxna för att skapa en ljus framtid, med människor som har kraften att ta
sig an de utmaningar som vi ställs inför.
Wake Me Up är en ideell organisation där varken coacher, samarbetspartners eller styrelse
tar ut någon ersättning. Vi är beroende av samhällets engagemang för att kunna driva vårt viktiga
arbete. Ett stöd från er kan betyda väldigt mycket för våra ungdomar – vår framtid.

Våra sponsorpaket:
Huvudsponsor
-

Ett skräddarsytt samarbete

Premium sponsor – 24 000/år
-

Diplom för året

-

Företagsnamn/logotyp på www.wakemeup.se

-

Egen sponsorlogga att ha på sin hemsida (Proud sponsor of Wake Me Up)

-

Möjlighet att synas i samband med Wake Me Up’s event

Sponsor – 12 000/år
-

Diplom för året

-

Företagsnamn/logotyp på www.wakemeup.se

-

Egen sponsorlogga att ha på sin hemsida (Proud sponsor of Wake Me Up)

TILLSAMMANS PÅVERKAR VI SVERIGES FRAMTID!
wakemeup bankgiro 5286-5334

