BLI EN LOCAL HERO!
Har du en grym idé som du vill genomföra men inte vet hur? Finns det någon
aktivitet på orten där du bor som saknas? Fixa den själv med hjälp av oss!
Local Hero hjälper er ungdomar mellan 13-19 år att själva planera och genomföra
roliga drogfria aktiviteter och projekt där ni bor. Vi ger er även möjligheten att
diskutera alkohol och andra droger på ett kul sätt längs vägen. Alla Local Herogrupper kan ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att kunna genomföra sin aktivitet.
Det spelar ingen roll var i Sverige ni bor, vi kommer till er!

Läs mer på www.drugsmart.com/local-hero
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