
STÖDMEDLEM
VI BYGGER BROAR MELLAN SKOLA & ARBETSLIV

Ungas Möjligheter är en ideell, politiskt obunden
organisation som fungerar som en länk mellan skola
och arbetsliv. Tillsammans med kommuner, företag
och aktörer från det lokala näringslivet bidrar vi med
inspiration, insikter och ingångar för elever att hitta
sin väg ut i arbetslivet. Ungas Möjligheter jobbar
också med aktiviteter och insatser för att bidra till
en bättre psykisk hälsa bland unga.

Som stödmedlem är Du med och bidrar till att fler
ungdomar i regionen hittar just sin väg till
utbildning och jobb, 
samtidigt som Du blir en del av vårt arbete att
motverka stress och psykisk ohälsa bland unga. 

ungasmojligheter.se
kontakt@ungasmojligheter.se



ungasmojligheter.se
kontakt@ungasmojligheter.se

STÖDMEDLEM
FÖRETAG

Nyhetsbrev med senaste nytt.

Inbjudan till våra nätverksträffar,

där ni får möjlighet att lyssna på

inspirerande talare samt träffa

personer från kommuner och

företag som ingår i vårt nätverk.

Företaget får utrymme på vår

hemsida, där vi lyfter det

värdefulla CSR-arbete ni utför

genom vårt samarbete. 

 
Som stödmedlem för 10 000 kr
om året, får du:
    

     

STÖDMEDLEM
IDEELL FÖRENING

Nyhetsbrev med senaste nytt.

Inbjudan till våra nätverksträffar,

där ni får möjlighet att lyssna på

inspirerande talare samt träffa

personer från kommuner och

företag som ingår i vårt nätverk.

Föreningen får utrymme på vår

hemsida, där vi lyfter det

värdefulla CSR-arbete ni utför

genom vårt samarbete. 

Som stödmedlem för 1 000 kr
om året, får du:
    

STÖDMEDLEM
FAMILJ

Nyhetsbrev med senaste nytt. 

Inbjudan till våra nätverksträffar, där
ni får möjlighet att lyssna på
inspirerande talare samt träffa
personer från kommuner och
företag som ingår i vårt nätverk.

Som stödmedlem för 500 kr om
året får du:   
     

    

STÖDMEDLEM
PRIVAT

Nyhetsbrev med senaste nytt. 

Inbjudan till våra nätverksträffar, där
ni får möjlighet att lyssna på
inspirerande talare samt träffa
personer från kommuner och
företag som ingår i vårt nätverk.

Som stödmedlem för 300 kr om
året får du:   
     

    

Öppna Swish-appen och skanna QR-koden eller skicka till 123 119 87 53
och fyll i ditt belopp. Skriv stödmedlem i meddelandefältet. 
Vi återkopplar till dig så snart vi kan. Tack för ditt stöd! 


