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Beskrivelse af paraplyprojektet 

Projekttitel Støtte til Kvinder og Piger i Grønland 
 
Paraplyprojektet skal støtte projekter og 
fortalervirksomhed, der har til formål at skabe varige 
forbedringer for kvinder og piger i Grønland. Projektet 
omfatter tiltag inden for SIE’s fokusområder og vores 
vision, mission og principper. 
 

 
Baggrund for paraply- 
projektet 
 
 
 

 

Det grønlandske Hjemmestyre har i de senere år haft fo-
kus på de sociale forhold i landet, men der er stadig me-
get, der skal gøres, for at kvinder og piger får mulighe-
der for at de kan realisere deres personlige potentiale. 

Kvinder og piger fra mindre byer og udsteder må rejse til 
større byer for ex. at gå på gymnasium, lærersemina-
rium og sygeplejeskole eller få en faguddannelse.  

Der findes kollegieboliger i de store byer i Grønland, 
men der er mangel herpå, så det kan også være en bar-
riere for de unge kvinder og piger. Særligt sårbare 
mangler en mentor/støtte. De har ingen familie, der kan 
støtte dem, og desuden kun et lille netværk.  

Der er trods års indsats fra det offentlige i Grønland fort-
sat stort alkohol- og stofmisbrug (hash). Ligeledes er 
vold og incest langt hyppigere i Grønland end i resten af 
Norden og Europa. Der er et stort behov for behandling 
inden for det traumatiserede område.  

Pigerne i Grønland bliver ofte tidligt mor, hvilket kan på-
virke deres uddannelse eller arbejde. De fleste steder er 
der lang ventetid på at få en vuggestueplads. 

Der er få krisecentre i Grønland (ca. 8), og generelt i 
Grønland er der mangel på faguddannede medarbej-
dere inden for det sociale område. 



Personalet på det sociale område mangler supervision 
og efteruddannelse. 

Store afstande, utilstrækkelig infrastruktur, høje priser 
for boligbyggeri og indenrigsflyvning er også begrundel-
ser for, at Soroptimist International Danmark igangsæt-
ter udviklingsprojekter og også inviterer danske klubber 
til at støtte kvinder og piger i Grønland. 

 

 
Formålet med paraply-
projektet 
 

 
Projektet er et paraplyprojekt, der skal inspirere og 
støtte SI Danmark, regioner og klubber til at initiere 
projekter, der har til formål at sætte fokus på tiltag, der 
kan give kvinder og piger i Grønland mulighed for at 
udnytte deres individuelle og kollektive muligheder for et 
godt liv. 
 
Projektet er åbent for, at andre organisationer – gerne i 
samarbejde med klubber/regioner/union – kan bevilges 
midler fra projektet i henhold til nærværende 
projektbeskrivelse. 
 
Projekter, der modtager støtte fra nærværende 
paraplyprojekt, antages at have en varighed på max. to 
år, medmindre andet er aftalt med FU forud for 
projektstart. 
 

  
Paraplyprojektets 
målgruppe 

 
Projektets målgruppe er kvinder og piger i Grønland. Det 
kan være støtte til en enkelt person eller til en gruppe, 
ligesom det kan være fortalervirksomhed. 
 

 
Ansøgning af midler fra 
dette paraplyprojekt 

 
Ansøgninger skal rumme oplysninger om samme 
punkter, som denne projektbeskrivelse og skal 
derudover rumme oplysning om: 
 

• hvilke aktiviteter, der iværksættes for at nå 
projektets mål. 

• hvem der deltager i projektet og hvordan 
(beskrivelse af projektorganisationen) 

• tidsplan for de enkelte aktiviteter i projektet   

• hvordan man vil forankre projektet i de 
involverede organer, i målgruppen og/eller i 
lokalområdet 

• budget og finansiering,  

• hvordan og hvornår projektet evalueres   

• hvordan projektet er kommunikeret ud i 
samfundet  



 
Tidsplan 

 
Paraplyprojektet løber over 2 år fra 1. oktober 2021. 
hvorefter det tages op til genovervejelse med henblik på 
evt. forlængelse. 
 

 
Økonomi 

 
Paraplyprojektet yder støtte til projekter, der efter 
ansøgning godkendes i FU. Regioner, klubber og andre 
aktører kan løbende donere midler til projektets konto: 
2600 6878 372 474. 
 

 
Intern Kommunikation 

 
Hvis der ydes støtte fra paraplyprojektet, skal 
projektorganisationen indsende evaluering samt 
specificeret regnskab til FU senest 3 måneder efter 
projektafslutning. Skabelon til projektansøgning samt 
evalueringsskema findes på unionens hjemmeside. 
 

 

 

 

 

Godkendt af Forretningsudvalget i september 2021 – protokolleret i FU-mødet den 

10. oktober 2021. 
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