Aktiviteter inom Göteborg-Bohus Soroptimistklubb, 10 mars 2021
Aktivitet

Beskrivning och syfte

Mål/aktiviteter - Göteborg-Bohus

Vi säljer Enjoy-häften för att få in pengar att skänka till Operation Smile. Operation
Smile hjälper barn med läpp-, käk- och gomspalt att bli opererade. En operation kan
kosta 2 400 kronor och göras på mindre än 45 minuter, men förändrar ett liv eftersom
barnen då inte längre göms undan på grund av skam. Enjoy-häftena innehåller
rabatter till restauranger, butiker mm.

Målet är att sälja minst 120 Enjoy-häften per år
vilket motsvarar 9000 kronor att skänka till
projektet. I december 2020 hade vi sålt 86
häften som resulterade i totalt 7325 kr som vi
skänkte till projektet.
Lena Ericson

Säljer Enjoy-häften

Information om projektet

Läxhjälp

Vi deltar i läxhjälp i samarbete med olika organisationer. Syftet är att hjälpa barn,
ungdomar och vuxna med läxor och ge stöd i svenska språket.

Arbetar för att motverka våld
mot kvinnor
Vi bidrar till unions-projektet OMSTART som arbetar mot våld mot kvinnor.
Volontär
Berättarministeriet. Kulturkompis Bilda

Stöttar tjej-/kvinnojourer

Kontakt

10 gånger per år

Christine Safi-Roslund

Vi bidrar år 2020 med 4 000 kr till OMSTART
20 gånger per år

Ingrid Franzon
Linnea Åhlander

Samarbetar med kvinno-jouren Frideborg
tillsammans med övriga Göteborgs-klubbar.
Samlar in hygienartiklar, kläder, leksaker, böcker, ritblock, kritor och annat som jourer Skänkte kläder, välkomst-kit med
behöver i sin verksamhet för att stötta tjejer och kvinnor.
hygienartiklar, leksaker m m 2020.

Linnea Åhlander, Gunilla
Synnergren

Insamling av kläder till
hemlösa kvinnor

Vi skänker kläder m m till hemlösa kvinnor i Göteborg.

En gång per år: november. Varje år skänker vi
ett antal kassar med kläder och tyger till Huldas
Hus.
Christine Safi-Roslund

Bidrar till vattenprojekt

Vi skänker pengar till Sverige-unionens Solvatten-projekt. Solvatten består av en
plastbehållare som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och
värme. Plastbehållarna delas ut till behövande familjer i Afrika och Nepal.

1500 kr år 2018/2019

Maud Thorpö Dahlöf

FN:s internationella dag mot Vi uppmärksammar internationella dagen mot våld mot kvinnor, orangea dagen 25
våld mot kvinnor 25 november november

Delarrangör av ett webinarium 2020 ”Lär dig
mer om våldets olika ansikten för att kunna
påverka”. Cirka 80 deltagare.

Linnea Åhlander, Ingrid
Franzon

Samarbetar med andra
organisationer

Vi bevakar vad andra organisationer, t ex Sveriges Kvinnolobby, UN Women har för
aktiviteter för att se om vi kan bidra/delta.

Deltog i Sveriges Kvinnolobbys monter på Bok
& Biblioteksmässan 2019. Delade ut 240
informationsblad och fick ett 30-tal
intresserade att kontakta för eventuellt
medlemskap

Ingrid Franzon, Linnea
Åhlander

Insamling av glasögon

Vi skänker glasögon till kåkstaden Kayamandi utanför Stellenbosch i Sydafrika för att
förbättra deras möjligheter att utbilda sig.

En gång per år: I mars 2020 hade vi fått iväg
253 par glasögon, 20 solglasögon och en bunt
putsdukar till Sydafrika.

Ingrid Franzon

Ingrid Franzon

