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GEMENSKAP

NANNE NETWORK
OM OSS

Vi är en insamlingstiftelse vars syfte är
att ge barn och ungdomar en chans att
påverka sin egen framtid.

Nanne Network vill förmedla vikten av
respekt och förståelse för varandra. Samt
försöka minimera skuld och skam för de
offer som drabbas av utsathet i olika
form.

Allt arbete i stiftelsen är ideellt.

NANNE NETWORK
VAD VI GÖR

FÖREDRAG
Nanne Network kommer att
besöka skolor, föreningar och
organisationer runt om i landet för att
föreläsa om mobbing och utsatthet.

LÄGER
Syftet med lägren är att stärka barn
och ungdomars självförtroende
samt att ge dem verktygen för att
själva kunna förändra sina
situationer.

AKTIVITETSDAGAR
Syftet är att flytta fokuset under en
dag så att ungdomarna får känna
gläde i allt det mörka.

WORKSHOPS
Syftet med workshops är att vid olika
tillfällen träffas och ha teman kring
ett ämne.

NANNE NETWORK
PROJEKT

Bakgrunden till projektet är att vi vill ge
de barn och ungdomar som av olika
anledningar inte orkat med skolan eller
hoppat av en möjlighet till praktik för
att visa på att det går att komma ut i
arbetslivet även om förutsättningarna
inte är optimala.

Årliga projekt

Stor inverkan på deltagarna

Samarbete med skolor

Samarbete med partners

FÖRSTÅELSE

UTVECKLING

ÖKAD SJÄLVKÄNSLA

De flesta har kunskap och
förmåga att jobba. Det vi
måste visa dem är att det
inte enbart är förknippat med
skolgång och betyg.

Genom att flytta fokus från
de problem deltagarna har i
sina liv kan en praktikplats
öppna upp nya möjligheter
och få individen i fråga att
utevcklas.

Med ett arbete kommer ökad
självkänsla. Förmågan att ta
eget ansvar, passa tider och
leverera resultat bidrar tror vi
bidrar till att individen känner
en större frihet.

NANNE NETWORK
PARTNER
Gåva från 20 000 kr
Namn & logotype på hemsida
Ett tackbrev per email alt. post
Tryckt diplom
Kommunikationsunderlag till företagets kanaler
Möjlighet till skräddarsydda aktiviteter
En kontaktperson som ansvarar för samarbetet
Redogörelse av projekt kopplat till ert partnerskap
Nyttjanderätt till Nanne Networks logotyp

STÄRKER
VARUMÄRKET

SOCIALT
ANSVAR

FÖRDJUPAR
RELATIONER

