
Vi ser, hører og lærer næsten hver dag om forhold for 
kvinder og piger i verden

Hvad kunne vi tænke os at forbedre for disse mennesker?
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Inddel klubben i grupper a´ 4-6 personer, som har til opgave at 
komme med ideer til projekter – man kan brainstorme…

Derefter rapportering fra grupperne på et klubmøde og 
prioritering af ideerne. 

Vælg derefter den højst prioriterede ide og arbejde videre med 
den.
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Jo flere i klubben, der involveres i at arbejde med projektet, jo større 
bliver:

Ejerskabet til projektet

Samarbejde i klubben

Læringen for klubmedlemmerne
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Projektudvikling – Årsag/Virkning

Problemidentifikation

Monitorering og                                       Projektformulering og

Evaluering                                                  forberedelse

Implementering
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Projektidentificering: 

• Hvad er årsagen til problemet/situationen/forholdene

• Hvad vil vi gerne ændre?

• Hvordan er status, når projektet er gennemført og målet/målene nået?

• Har vi økonomiske og/eller menneskelige ressourcer hertil eller kan vi skaffe 
dem? 

• Hvordan?

• Kan vi gennemføre projektet selv eller skal vi skaffe samarbejdspartner(e)

• Er der andre, der bør inddrages i projektet?

• Vil der være lovmæssige, kulturelle eller andre forhindringer?
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At gennemføre et projekt uden en projektbeskrivelse er 
som at føre skib uden søkort

At gennemføre et projekt uden en handlingsplan er at have 
et søkort men ej at kunne læse det

Små projekter – kortere beskrivelser

Store projekter – længere beskrivelser 
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Mission:

Soroptimister ændrer og forbedrer liv og status for kvinder og piger gennem 
uddannelse, styrket gennemslagskraft og realisering af personlige potentialer.

Tema for perioden 2019-21: 

Vi står på kvinders side ved at fremme uddannelse og mentoring samt ved at gøre 
en indsats for at udrydde kønsbaseret vold (FN’s bæredygtige verdensmål 4 og 5)

Hvordan:

Awareness, Advocacy and Action 

Bevidstgørelse – fortalervirksomhed - handling
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Soroptimister er officielt repræsenteret i:

FN’s Økonomiske og Sociale Råd

FN’s Kvindekommission

Europarådet

OSCE (sikkerhed og samarbejde)

Europæiske Kvinders Lobby
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• WoMena – klubber i region 4 

• Køkkenprojekt i Burkina Faso – SI Grenå 

• Teen Age mødre i Rumænien, Skoleprojekt i Addis 
Ababa,  – Unionen 

• Brøndprojekt i Gambia – SI Silkeborg med støtte fra 9 
andre danske klubber
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Projekter dækker typisk flere af FN’s bæredygtige mål:

• WoMena berører i hvert fald mål 3, 4, 5, 10 og 17

• Køkkenprojekt i Burkina Faso - mål 2, 3 og 4

• Teen Age mødre i Rumænien, Skoleprojekt i Addis 
Ababa – mål 2, 3, 4, 5, 10 og 17 

• Brøndprojekt – 1, 2, 3, 4 og 17
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Hvad efterspørger kvinder ved frivilligt arbejde?

• Hjælpe andre og gøre en forskel

• Fællesskab og socialt samvær

• Personlig udvikling er en afgørende motivation

• Styrke CV eller jobmuligheder
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• ‘Money-making’ er tilvejebringelse af 
ressourcer til gennemføre 
udgiftskrævende projekter

• ‘Time-making’ er tilvejebringelse af 
ressourcer til at tidskrævende projekter
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Projektudvikling – Årsag/Virkning

Problemidentifikation

Monitorering og                                       Projektformulering og

Evaluering                                                  forberedelse

Implementering
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Projekter, der ikke kræver penge:

• Samtaletræning på sprogskole

• Mentoring til flygtningekvinder

• Indsamling af læsebriller til fattige lande

• Etablering af netværk til udflyttede kvinder 
fra krisecentre

• Integrationsaktiviteter for kvinder og piger
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Donation til andre organisationer:

• Går pengene til kvinder eller piger?

• Styrker vi vores repræsentanter i de 
internationale organisationer?

• Skaber vi spændende projekter, der kan 
tiltrække nye medlemmer?

• Får vi selv andel i kompetenceudviklingen?
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Inspiration

• Trykte og elektroniske medier

• Projektbeskrivelser og projektmatching på SIEs hjemmeside

• SIE, Unionens og klubbernes hjemmesider

• Fonde (hvad har de tidligere givet støtte til)

• Egne trykte medier - ex. månedsbrevene og RPD Nyt

• Idekataloget på Unionens hjemmeside
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