
Kjenner du noen som har det tungt og vanskelig? 

Da er du ikke alene. Flere unge sliter psykisk og vi bør brette opp 
ermene for å hjelpe dem. Samfunnsverdien av å få en ungdom 
tilbake på skole og jobb er på flere titalls millioner. 
Forskning viser at villmarksterapi gir veldig gode resultater for 
de som benytter seg av tilbudet. Norsk Mestring tilbyr en løsning 
som allerede har hjulpet mange. Vi benytter naturen og lar ung-
dom få oppleve mestring, mening og livsglede. 

Hvorfor skal vi gjøre det?

Vi har over ett tiår sett at konseptet vårt fungerer og ønsker å 
hjelpe flere. Vi mener samfunnet trenger nye løsninger som kan 
hjelpe ungdom som sliter. Vi forsøker med dette prosjektet å 
rekke ut en hånd og gjøre vårt konsept mer kjent og tilgjengelig 
for de som kan trenge det.

Hvordan har vi tenkt å gjøre det? 

For å få til dette vil vi i høst forsøke ut en nytt mer mobilt prosjekt, 
en Road Trip. Vi vil reise rundt med en bobil til offentlige aktører, 
møte familier med ungdom som sliter og fortelle dem om vårt 
Villmarksterapi-konsept.  Vi starter i Finnmark , deretter Troms og 
Nordland før vi setter kursen mot Oslo, Kristiansand, Stavanger 
og Vestlandet.

www.norskmestring.no



Har du troen på Villmarksterapi og vil ta del i et 
samfunnsansvar? 

Vi åpner opp for at de som har troen på konseptet vårt og øn-
sker å bidra til å støtte prosjektet kan få mulighet til det mot at 
deres støtte blir synliggjort i vår Road Trip. Vi skal i tillegg til pub-
liseringer i sosiale media og på vår egen hjemmeside opprette 
en egen blogg med bilder og live sendinger i løpet av turnéen 
fra hele landet.  Det er også forventet noe mediaoppmerksom-
het rundt prosjektet.
For en avtalt sum får du logoen på bobilen og synlighet som 
sponsor. 
 
Om du tror vi kan skape en vinn/vinn situasjon så snakkes vi. 
Oppstart av prosjektet er planlagt i løpet av august 2018 

Mer info om oss på www.norskmestring.no

Noen uttalelser om Norsk Mestring: 

”Norsk Mestring tilbyr en unik mulighet og er samtidig et 
godt alternativ når det offentlige støtteapparatet tar ferie 
eller har for lang ventetid. Norsk Mestring hjelper ungdom 
til å koble av, ta en pause fra samfunnet og gir dem tid til å 
finne ut av ting. Når ungdommen får ta fri fra hverdagen gir 
det dem mulighet til å se ting litt enklere og fokusere på det 
positive som ligger foran dem.” Bjørg, forelder

«Villmarksturene er en svært effektiv for å forbedre livet til 
ungdommer med sosiale vansker i motsetning til måneder 
og år med BUP behandling en gang per uke. Oppfølgingen 
før og etter turene er veldig personlig, engasjerende og 
behovsbasert» Bjørn, forelder 


