
Wake Up Calls 
halvdags- och 

heldagskoncept 
(i samarbete med filmen HOME och magasinet ”Heroes of Today”) 

 
Vilka vi är och vad vi gör 
 
Wake Up Call är ett ungdomsdrivet samhällsföretag som startades våren 2009 för att vara 
en riktigt bra partner för gymnasieskolor, universitet, folkhögskolor och 
ungdomsorganisationer som redan arbetar med (eller vill satsa mer på) hållbar utveckling, 
ungdoms ledarskap och samhällsentreprenörskap. 
 

Wake Up Call i samarbete med 
ett nytt magasin för unga 
”Heroes of Today” erbjuder er 
skola eller organisation ett 
upplyftande och kreativt 
heldagskoncept (med visningen 
av filmen HOME) eller 
halvdagskoncept (utan filmen), 
som innehar föreläsningar och 
workshops fulla av energi. 
Deltagarna får aha-upplevelser 
om världens tillstånd följda av 
inspirerande framgångssagor 
från alla världens hörn. Därefter 
tillåts deltagarna skapa sina egna 
världsförbättrande projekt på 
plats. På vägen får de ovärderliga 

tips och idéer på vad som är bra att tänka på för att lyckas.  
 
mer info: 
 

• http://www.wakeupcall.se/?page_id=53 
• http://heroesoftoday.se/magasinet.htm 
• http://www.filmenhome.se/ 

 
Wake Up Call tar verkligheten in i klassrummet. Vårt globala engagemang och nätverk 
tillåter de små och lokala idéerna att bli en del av ett större sammanhang. Ett besök av 
Wake Up Call kan innebära den fulländade temadagen eller en perfekt uppladdning för alla 
som är på väg att prova vingarna i den riktiga världen. 
 
Vårt erbjudande 
 

• Ett halvdagskoncept: 3,5 timmar presentationer och workshops (förmiddagen 
alternativt eftermiddagen), se ”Dagens schema” 

• Ett heldagskoncept: ett halvdagskoncept + visningen av filmen HOME 
 
Dagens schema 
 
Session 1 (45 min): ”Allt om klimat: vetenskap, påverkan, lösningar”, presentation. 

 
Wake Up Calls grundare och handledare 

 
 



Hur påverkar klimatkrisen ekologiska system, människor i olika länder och deras 
ekonomiska och sociala förutsättningar? Vi ifrågasätter sanningen om klimatförändringarna 
som enbart en miljökris och relaterar istället konsekvenserna till våra vardagsliv som unga, 
våra ekonomiska möjligheter i framtiden samt perspektiv för vår långsiktiga välfärd. 
Denna presentation baseras på 350.orgs material som använts i flera länder för att utbilda 
nya unga klimatledare, informatörer och organisatörer.  
 
15 min paus 
 
Session 2 (45 min): ”Vad kan vi, unga, göra?”, en interaktiv multimedia presentation 
Denna föreläsning börjar med att utforska det politiska misslyckandet vid COP15 i 
december 2009. Trots de politiska ledarnas stora flopp finns det miljoner ungdomar världen 
runt som vill driva på omställningen till ett hållbart samhälle. Vi berättar historien om det 
moderna, internationella engagemanget som attraherar en ny, bred publik. Vi delar med 
oss av framgångssagor skapade av unga människor från hela världen som tar sig an våra 
globala utmaningar. Detta är en historia fullpackad med framgångsfaktorer och unga 
människor från vårt globala nätverk som använder sin passion och kreativitet för att 
förbättra världen på sina egna villkor. 
 
15 min paus 
 
Session 3 (90 min): ”Redesign the World”, en interaktiv workshop i vilken deltagarna 
arbetar med sina egna idéer i mindre grupper och skapar nya projekt på plats 
I denna workshop får deltagarna chansen att testa hur det känns att starta och driva ett 
eget projekt för en bättre värld. De kommer att få inta rollen som samhällsentreprenörer 
och ta fram, utveckla och testa en konkret och realistisk idé. Vi leder deltagarna genom 
hela processen: från team-building och brainstorming till steg för steg-planer och pitching. 
Under workshopen får deltagarna ovärderliga tips och idéer på vad som är bra att tänka på 
för att lyckas. 
 
Våra priser 
 
Priset beror på antal deltagare i våra sessioner (se tabellen nedan). Obs. att det är samma 
pris som gäller både heldags- och halvdagskoncept. I fallet med fler än 120 deltagare kan 
vi bara erbjuda heldagskonceptet. Varje deltagare får sitt eget gratis exemplar av 
magasinet ”Heroes of Today” för vidare inspiration och kreativa projektidéer. 
 
antal deltagare Pris (exkl. 

moms) 
<50 9000 kr. 

50–120 12500 kr. 
 

120–300 
*bara 

heldagskonceptet 

15000 kr. 
 

 
(obs. att 25% moms tillkommer på alla priser) 
 
Vår kontaktinformation (för beställningar och eventuella frågor): 
 
E-post: info@wakeupcall.se 
Telefonnummer: 0762–33 46 92 (Oleg) 
Mer info: http://www.wakeupcall.se/?page_id=37&lang=sv 


