2013‐08‐22

Definition av ett projekt
Ett projekt kan innebära en konkret hjälpinsats (Action) men kan också vara opinionsbildande, påtryckande
eller stödjande för en viss sak (Awareness and Advocacy). Många projekt innehåller moment av både att
medvetandegöra /uppmärksamma vissa förhållanden, tex av att förhindra eller förebygga konflikter,
sjukdomar, skadliga kulturella traditioner (som könsstympning tex) och konkreta hjälpinsatser. En del
projekt är långsiktiga. Andra kan vara en punktinsats vid ett tillfälle för att samla pengar eller väcka opinion
eller ge uppmärksamhet åt Soroptimisterna. Alla projekt behöver inte vara storslagna, man ska tänka i det
nära och lilla också.
Projekt behöver inte betyda insamling av pengar men de ska innefatta åtaganden eller förpliktelser och
personligt engagemang för att räknas som projekt. Välgörenhet i allmänhet utan det personliga
engagemanget räknas inte som ett soroptimistprojekt.
Ett projekt bör ha ett tydligt mål. Ett projekt ska ge positiva avtryck oberoende av om det riktas mot en
person eller en grupp av personer eller mer övergripande mot samhället i stort. Det bör vara klart vad man
ska göra och hur och vad man förväntar sig uppnå med projektet. Det bör om möjligt ge långsiktiga positiva
effekter för den det riktar sig till men kan i sig genomföras som en punktinsats. Man kan också anmäla
produkter man tillverkat för att säljas eller användas till förmån för klubbens projekt.
Projekt inom Soroptimisterna bör kunna kopplas till något av de tema eller mål som gäller inom SI eller SIE.
Tema och mål inom SI och SIE
Education and Leadership 2011‐2021 är ett ett långtidstema, framröstat av alla klubbar i Soroptimist
International, som sträcker sig över tio år.
Målen inom SIE framgår av Strategiplanen.
Från 1 oktober 2013 är temat för SIE Soroptimists Go Green.

Ett projekt är något
som är utvecklande för samhället
som stöttar en person eller grupp
som stärker kvinnans ställning
som gör Soroptimismen synlig
som ger större medvetenhet hos klubbens medlemmar
som kan vara internationellt eller begränsat till Sverige eller orten
som kan innebära samarbete med annan svensk klubb eller vänklubb
som inte nödvändigtvis är förenat med insamling av pengar.

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

http://www.soroptimistsweden.se/
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