Hej!
Här kommer information om vad som är på gång när det gäller program och projekt.
Dela gärna och diskutera den här information i klubben!
Nästa Dialogmöte för er programledare* är den 25
februari klockan 19-20:30. Då får vi ta del av vad som
är på gång kring “Rent vatten från kvinna till kvinna
med Solvatten” med fokus på Världsvattendagen 22
mars. En redovisning av OMSTART kommer också att
göras.Vi kommer även att gå igenom hur ni röstar kring
Bästa Projekt - nedan ser ni information om
nominering. *Obs! alla medlemmar som är
intresserade är varmt välkomna att delta!

Klicka här för att anmäla dig till Dialogmötet 25 feburari

Dags för nominering av Bästa Projekt 2020
Nu är det dags att nominera ett eller flera egna projekt eller
en annan klubbs projekt. Bästa Projekt är Unionens sätt att
lyfta fram det arbete som görs runt om i landet och hylla de
insatser som görs för att göra verklig skillnad för kvinnor
och flickor.
Hur går processen till?
Processen att utse Bästa Projekt sker i fyra steg:
1. Klubbarna får nominera sitt eget eller en annan klubbs
projekt till och med 31 januari 2021.
2. Unionens programledare väljer ut projekt, enligt nedanstående kriterier, och skickar ut
dessa till klubbarna att rösta på. Max 10 projekt kommer det att vara möjligt att rösta på!
3. Klubbarna har mellan den 1 mars till och med 15 april 2021 att meddela unionens
programledare hur klubben röstat på de projekt som unionens programledare valt ut.
Röstningsförfarandet framgår i underlaget som skickas ut och detta skickas till klubbens
programledare.
4. Prisutdelning sker under Unionsmötet i Umeå 21-23 maj 2021 och det kommer att vara tre
pristagare + hedersomnämningar.
Hur nominerar ni ett projekt?
Skicka följande information till Sandra Gonzalez Sköld via e-post till
programledare@soroptimistsweden.se :
- Ämnesrad i mejlet: Bästa Projekt 2020
- Namn på klubb som nominerar.

- Kontaktperson för att ställa frågor om nomineringen (namn, telefonnummer och e-post).
- Namn på projektet
- Projektets PFR-pdf från SIE PFR-portal, det vill säga där ni rapporterat in ert projekt och
mottagit ett PFR-nummer. Det innebär att ni laddar hem rapporten, sparar den och bifogar
den tillsammans med ovan information (se bild nästa sida)
Kriterier vid urval av nominerade bidrag:
Kriterier som unionens programledare kommer att utgå ifrån i valet av projekt:
- Projektet ska ha genomförts under 2020, eller delar av projektet.
- Projektet ska vara en konkret hjälpinsats (Action) men kan också vara opinionsbildande
eller stödjande för en viss sak (Advocacy).
- Projektet ska ha bidragit till verklig förändring för kvinnor och flickor och innehållet i
projektet ska vara i enlighet med SIE Biennium 2019-2021.
- Om projektet innehöll samarbeten med andra soroptimistklubbar eller andra externa
samarbetspartners
- Beskrivning av vilka resultat projektet uppnådde. Bidrog projektet till verklig skillnad för
kvinnor och flickor?
- Om projektet är nyskapande.
Varmt välkomna att skicka in era nomineringar - tillsammans gör vi stor skillnad för dagens
tjejer och kvinnor samtidigt som vi lägger grunden för framtiden!


Hur röstar vi?
Omröstning i er klubb sker från 1 mars t o m 15 april. Utskick görs till klubbens
programledare och själva omröstningen görs via ett formulär på nätet.
Man röstar som en klubb och vid ett tillfälle.
Man kan inte rösta på sitt eget/egna bidrag.
Registrering av PFR
Via Member login på http://www.soroptimisteurope.org/ kan man se sin egen klubbs projekt
men också andra klubbars. Det är här man laddar ner PDF-en som ska bifogas vid inskick.
Alla programledare i klubbarna har möjlighet att rapportera in och registrera. Alla
medlemmar har möjlighet att titta på PFR men inte att registrera.
Har ni gjort klubbprojekt kopplat till OMSTART?
Det finns en Unions-PFR, SIE 17494 som ni kan koppla era OMSTARTs-projekt till.
Lägg gärna till Re-START som namn, när ni registrerar.
Bakgrundsinfo och tips kring Programme Focus Report:
I november 2020 hade vi ett möte för er programledare i klubbarna om PFR
Här är länken till föreläsningen och till bra dokument som stöd:
https://drive.google.com/drive/folders/18AbTqDM2XyxadhW2ptiQX-V7A_aCm9Np?usp=sharin
g

Här är ett exempel på PFR efter att man har
laddat ner den som ett dokument (PDF).
Det är detta dokument som ska skickas in
tillsammans med nominering.
(SIE står för Soroptimist International
Europe)

Federationens Best Practice Award
Även på europisk nivå finns motsvarande Bästa Projekt dvs Best Practice Award. Förra året
fick Västeråsklubben ett omnämnande för sitt projekt kring tandhälsa för nyanlända.
Fram till sista februari kan ni själva nominera era projekt och blankett har skickats ut (6
januari) till alla programledare. Blankett finns också på vår hemsida efter inloggning under
Funktionärsinformation > Programledare info - se höger spalten längre ner.

