Det handler om å ha det gøy samtidig som du kan gjøre noe
bra for andre.
UEGO er alt det som gir energi og glede!
UEGO (ordet) betyr det motsatte av ego(isme).
UEGO er en holdningsbevegelse.
UEGO er aktiviteter, handlinger, gode holdninger, positivitet, historier, lek, en klem, et ord, en
mening, observasjoner, kultur, venner, familie, nye bekjentskaper, samhold, fair play, teamspirit…

Uego er et helt nytt prosjekt hvor meningen er å få flere til å
gjøre mere – for andre.
Mange er helt sikkert Uego allerede, uten at de har tenkt over at de er det, men det går alltid an å bli
enda mer Uego. Det går faktisk an å bli helt sykt Uego.
Uego-prosjektet handler om å ha det gøy samtidig som du kan gjøre noe bra for andre. Det handler
også om å gjøre noe sammen med noen du ikke pleier å være så mye med.

Et samarbeid mellom Sparebanken Vest og Viking Håndball.
Sparebanken Vest samarbeider med Viking Håndball fordi vi har felles verdier når det gjelder å bidra
til at ungdommene på Vestlandet har gode oppvekstvilkår.
Uego er en holdningskampanje for ungdom i sin beste og mest sårbare alder, og har fokus på å
inkludere, involvere og respektere hverandre. Målet er at en skal gjøre noe godt for andre, ja, være
sykt Uego. Vi er stolte av å være en del av Uego sammen med Viking Håndball.
– Sparebanken Vest
Viking Håndball tar et stort samfunnsansvar for ungdommen i hele regionen, og har bygget opp flere
prosjekter som har fokus på å inkludere, involvere og respektere hverandre. Vi arrangerer blant
annet Uego håndballskoler og skoleturneringer.
Sammen med Sparebanken Vest har vi nå utviklet prosjektet Uego hvor meningen er å få flere til å
gjøre mere – for andre. Å være en del av Uego er både spennende og veldig gøy.
– Viking Håndball

#SyktUego

