
Soroptimisterne
i Danmark
Region 2

Har kontakt med følgende 
klubber i Ukraine:

Kiev
Dnepropetrovsk

Lviv
Uzhgorod

 

Simferopol/Krim - chartret 2005
Venskabsklub med Randers.

Projekter: Engelskundervisning.
Støtter et børnehjem med julegaver 

og klipper børnenes hår.
Børnene synger julekoncert på et 

plejehjem og spiller teater.
Renoveret baderum på pigeafdelingen.

Doneret: Total kr. 54.750,- Nedlagt 2014.

Fælles projekter, er en af de bedste måder 
at overvinde de vanskeligheder som de 

enkelte klubber står ansigt til ansigt med. 
Den økonomiske situation i disse lande og 
den lave levestandard for størstedelen af 

befolkningen gør, at sådanne aktiviteter som 
f.eks. fundraising er næsten umulige. 

Derfor er de mest udsatte grupper som børn, 
kvinder, ældre mennesker og handicappede 

et kæmpeproblem, som kun kan afhjælpes ved 
den gode kontakt til klubberne og rådgivere, 

som i dette tilfælde er ”Soroptimister”. 
 

De har hånd i hanke med, hvordan pengene 
bliver brugt og fører tilsyn. Pengene bliver 

overført, når vi har hørt om deres ønsker, og 
de aflægger rapport derom!

Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan være 
med til at gøre en lille forskel og har ved 

vore besøg set, at det nytter

  Vi skaffer pengene, og de udfører 
arbejdet - og giver tilbagemelding.

Soroptimisterne i Region 2, Danmark
Rev. okt. 2015  

Ukraine udvalget i Region 2
har doneret:

kr. 1.002.640,- 
Tak til alle

 i klubberne
der har gjort 
dette muligt!

Århus, 
Århus Kraka, 

Brande, 
Grenå, 

Herning,
 Ikast, 

Ringkøbing, 
Silkeborg, 

Skanderborg, 
Skjern -Tarm

kr. 1.002.640,- 



Uzhgorod - chartret  2007
Venskabsklub med Århus Kraka.

Projekter: Engelskundervisning.
Hjælpearbejde med retarderede unge.

Klubben modtog donation ved chartring. 
Et klubmedlem blev inviteret til EU-dage 

i Århus i 2008. 
Unge mødre undervises i husholdning 

og børnepasning.
Flygtningehjælp i forbindelse med krigen 

i Øst-Ukraine.
Besøgte Region 2 i 2010.

Doneret: Total kr. 152.560,-.

Kiev - chartret l993
Venskabsklub med Ikast.

Projekter: Børnehjem med omkring
 75 synshandicappede børn.

Renovering af sovesale, badeværelser, 
køb af senge, gardiner og en storskærm. 
Legepladsredskaber, og en sansehave.

Børnehjemmet blev besøgt i forbindelse 
med Soroptimist-rejse i 2007.

Klinik med medicin og inhalatorer 
til fortrinsvis børn med astma 

og lungesygdomme.
Bevilget oktober 2015, 2.500 euro til 

opstart af kurser for enker efter krigen.
Tanken er, at de efterfølgende skal kunne 

klare sig selv.
Doneret: Total kr. 84.050,-.

Chernivtsi - chartret 2004
Venskabsklub med Grenaa. 

Projekter: ”New Family” - et AIDS program.
Engelskundervisning, desuden en ny 

toiletbygning til skolen. 
Doneret: Total kr. 101.300,- Nedlagt 2014. 

Lviv - chartret 2000
 Ringkøbing har kontakt.

 
Projekter: Bevilget oktober 2015 – 2.500 euro.

Doneret: Total kr. 465.560,-
Etablering af klasseværelse til unge piger 
i forbindelse med kurser i Sy og Design.
Tidligere har der, med stor succes, været 

afholdt kurser i madlavning.

1. Tandprojekt i Sosvinka ”Let children smile”
Modtog ”Best practice 2004” for projektet.

Lederen af tandklinikken er soroptimist, 
professor og underviser på universitetet 

i Lviv, Nina Smolyar.
I alt doneret kr. 125.500,- til tænder.

2. Børnehjem i Lyubin Velykyy.
For 78 retarderede børn. Børnehjemmet 

har fået indrettet 7 sovesale.
Sovesalene har alle fået navne som: 

Ringkøbing, Brande, Grenaa og Herning.
Projektet er afsluttet.

Begge projekter blev besøgt af Soroptimister 
fra Region 2 i 2005.

I alt doneret kr. 147.000,-.

3. Projekt på gynækologisk afdeling 
på Lviv Perinatal Center. 

Sygestuer renoveret med toiletter og bad.
Afsluttet. I alt doneret kr. 69.450,-

Regeringen har overtaget. 
 

4. Projekt på brandsårsafdeling for børn i Lviv
 Foreløbig renovation af bad og toilet.

I alt doneret kr. 89.240,-.

De 2 sidste projekter blev besøgt af Soroptimister 
fra Regionen i september 2010 i forbindelse 

med klubbens 10 års jubilæum.

 

5. 2 tandklinikker til 2 skoler for retarderede børn 
doneret af Bente og Peter Bertelsen, Aarhus.
De har i efteråret 2011 sørget for transport 

og opstilling.

Lviv klubbens store donationer skyldes nu 
afdøde Birgit Tønnesen.

Hundredevis af duge er kørt igennem rullen 
i Ringkøbing og blevet til klingende mønter.

Det samme med ”Anemone” kortene, der 
sælges i Vedersø Præstegård.

Dnepropetrovsk - chartret 1999 
Venskabsklub med Ringsted.

 
Projekt: Information om brystkræft - folder 

til opererede. 
Aktivitetscenter for fysisk retarderede -  Hope 1
Aktivitetscenter for psykisk retarderede - Hope 2 

Klubbens medlemmer har fået engelsk- 
undervisning ad flere omgange.

Deltog i Marchen “World Against Cancer” i 2004.
Modtog Soroptimist International`s

 ”Best Award 2009” for et vand-program.
Børneteater og musik på aktivitetscenter for 

fysisk retarderede. 
Bevilget oktober 2015 - 1.000 euro. 

Til udstyr og fortsættelse af deres teaterprojekt,
 hvor børnene synger og optræder for publikum.

Doneret: Total kr. 79.660,-.

Tyachiv - chartret 2005
Projekter: Sprogundervisning.

Hjælpearbejde for forældreløse børn.
Medlemmer fra Region 2 deltog i chartringen,

overrakt af Hanne Jensbo.
Doneret: Total  kr. 20.000,- Ingen kontakt.


