Esbjerg
SOROPTIMIST ESBJERGS KVINDEPRIS
Hvorfor kvindepris?
Kvindeprisen er tænkt af KP-udvalget som et ud af flere elementer, der skal understøtte vores fælles
mission. Vi ønsker at se kvinder og piger udvikle deres individuelle og fælles potentialer, se dem
realisere deres håb og opnå en ligeværdig stemme, der kan skabe stærk grobund for fredelige
fællesskaber i verden.
Som Soroptimister kæmper vi for fremgang i kvinders status, for høje etiske standarder, lighed,
udvikling, fred og for fremme af internationalt samarbejde og forståelse.
Med kvindeprisen ønsker vi også at sætte fokus på FN´s 17 verdensmål, og især de verdensmål, der
kan tænkes ind i kriterierne for kvindeprisen.

Hvor ofte?
Prisen uddeles én gang om året d. 8. marts på Kvindernes Internationale Kampdag.
Prisen går til en kvinde, der har en sag, som fremmer vores sag og vores formål.
I 2021 uddeles prisen dog i forbindelse med Orange Dage i november.

Overrækkelse.
Det kræver accept fra modtageren. Det er ikke et krav, at modtageren vil stille op til en overrækkelse.

Hvor meget støtter vi med?
Beløbet er 10.000. kr. pr. uddeling.

www.soroptimist-danmark.dk/esbjerg/
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Til hvem?
KP-udvalget forestiller sig, at en præsentation kan indeholde og understøtte følgende beskrivelse og
karakteristika af kvinden, der skal modtage prisen:
• Nedbryder fordomme og fremmer udvikling
• Er ambassadør for lighed, kvinders rettigheder og har masser af gåpåmod.
• Er græsrod
• Er ikke etableret
• Har et mål, men ikke midler
• Kan være et kendt eller ukendt ansigt
• Er flittig, ihærdig, men ikke altid i rampelyset
• Helst lokal kvinde, men undtagelser kan gøres.
Det kan også være en kvinde der gør noget for området i tråd med vores værdier og ”de 3 E´er”:

og ”de 3 A´er”:

Hvordan arbejder KP-udvalget med Kvindeprisen?
KP-udvalget arbejder og drøfter løbende kvindeprisen til deres møder. De kan arbejde løbende med
præsentationen af kvinden, der skal tildeles prisen.
Den endelige præsentation drøftes i bestyrelsen.

Hvordan finder vi en kvinde, der kan modtage prisen?
Alle klubbens medlemmer kan indstille en kandidat, der lever op til et eller flere af kriterierne.
Alle andre kan også indstille kandidater til Soroptimist Esbjergs Kvindepris efter opslag på Facebook.
Forslag og beskrivelse skal indgives til KPD senest den 1. februar. Vi offentliggør kvinden der har
modtaget donationen på hjemmeside og/eller sociale medier, hvis hun er indforstået med det.
Ansøgninger modtages på: Soropkvindepris@gmail.com

www.soroptimist-danmark.dk/esbjerg/
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Lidt inspiration:
Vores inspirerende tanker og indskydelser til kvinder man kunne hylde med denne pris:
• En frivillig ildsjæl fra en forening, teater, sportsklub, støtteforening osv.
• En iværksætter
• En idrætsudøver
• En kunstner
• En artist/musiker/skuespiller
• Forfatter
• Og din tanke om, hvem det også kunne være, modtager vi gerne.
Lad os få Soroptimist Esbjergs Kvindepris skudt i gang.
Kærlig hilsen KP-udvalget
Marianne, Anette, Bente (KAPD) & Lise (KPD)
Godkendt af Bestyrelsen på web-møde 8. april 2021.
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