
 

Fælles projekter er en af de bedste måder 

at overvinde de vanskeligheder, som de 

enkelte klubber i Ukraine står ansigt til ansigt  

med. Aktiviteter som f.eks. fundraising er  

næsten umulige i Ukraine på grund af den 

økonomiske situation og den lave levestandard  

for størstedelen af befolkningen. Det er et  

stort problem for de mest udsatte grupper  

såsom børn, kvinder, ældre og handicappede.  

 

Soroptimisterne har hånd i hanke med, hvordan 

pengene bliver brugt og fører tilsyn. Pengene  

bliver overført, når vi har hørt klubbernes ønsker  

og efterfølgende skal den modtagne klub aflægge 

rapport om projektet. 

 

Der er ingen administrationsomkostninger eller 

lignende – alle vore penge går til de specifikke 

projekter. 

 

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.  
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Tak til alle i klubberne, 

der har gjort Ukraine-

projektet muligt! 
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Ukraineudvalget mødes fast to gange  

året, i marts og oktober i Silkeborg 

 

 

 

UKRAINE-NYHEDER 
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”Hvis du virkelig vil gøre noget 

- så gør det ikke alene” 

Unionspræsident Anne Marie Boile 

 

 

Region 2 har kontakt til følgende 

soroptimistklubber i Ukraine:  

 

Uzhgorod 

Kiev 

Dnepropetrovsk 

Lviv 
  



 
 

 

I oktober 2016 besluttede  

Ukraine-udvalget følgende donationer: 

 

Til Kiev: 2.500 Euro til ”Yes I Can” 

Et projekt for børn med både fysiske og psykiske 

handicap (og deres mødre), hvor der arbejdes med 

musikterapi, gymnastik og håndarbejde. 

 

Til Lviv: 2.500 Euro til ”Along the Fairy Tales roads” 

Pengene er øremærket til inventar og  

audiovisuelle hjælpemidler til  

etablering af klasseværelse. 

 

Til Dnepropetrovsk: 1.000 Euro 

Besøg fra Region 2. 

 

Til Uzhgorod: Ingen ansøgningsskema 

 til mødet i oktober. 

 

 

 

 

 

I marts 2016 besluttede  

Ukraine-udvalget følgende donationer: 

 

Til Lviv: 2.500 Euro til syning og design 

Pengene skal fortrinsvis bruges til symaskiner  

og andet inventar. Støtten til undervisning i  

syning og design sker med henblik  

på pigernes fremtidige job. 

 

Til Uzhgorod: 2.500 Euro til ”Mother and Child” 

Unge mødre får undervisning  

i madlavning og børnepasning.  

Flygtningehjælp i forbindelse med  

krigen i Øst-Ukraine. 

 

Klubberne i Kiev og Dnepropetrovsk har  

meddelt, at de ikke i øjeblikket har behov  

for penge til deres projekter. Udvalget  

besluttede, at de to klubber skulle have lidt  

at gøre godt med for deres egne medlemmer,  

da de er meget trængte.  

Herefter sendtes 300 Euro til hver klub. 

 


