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Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige
Sisters International grundades i februari 2008. Organisationen har sitt säte i
Österåkers kommun i Stockholms län, och är demokratiskt uppbyggd med
styrelse och årsmöte.
Sisters International har som syfte att med den kraft evangeliet ger förmedla
försoning, upprättade relationer, nytt hopp och praktisk hjälp så att Guds rikes
tillväxt befrämjas i Sverige och andra länder.
Syftet främjas genom att Sisters International:
- Stödjer befintliga kristna kvinnoorganisationer genom ett aktivt
nätverkande
- Stödjer kvinnligt företagande genom utbildning och coaching
- Stödjer kvinnoorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
- Startar utbildningsinsatser som ger hjälp till självhjälp
- Engagerar människor till bön och praktisk hjälp för utsatta grupper som
kvinnor och barn
- Bygger nätverk på olika sätt för att syftet ska uppnås

Genom kontakter med andra internationella kvinnorörelser sker ett aktivt utbyte
och samarbete i enlighet med Sisters Internationals grundval och syfte.
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Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper
Sisters Internationals Lokalgrupper har som uppgift att främja Sisters
Internationals syfte på lokal nivå.
En Lokalgrupp kan se olika ut beroende på var i landet den befinner sig.
Gemensamt är att den fungerar som en mötesplats för tjejer och kvinnor.
Lokalgruppen drivs med fördel i samarbete med en eller flera lokala
församlingar eller kyrkor. Där kan gruppen verka som ett stöd och komplement
till församlingens redan befintliga eller planerade arbete.
Sisters Internationals syfte främjas lokalt genom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Information/utbildning
Insamling till lokala, nationella och/eller internationella projekt
Verka för integration och jämställdhet
Praktisk hjälp
Mentorskap /Coaching
Hälsa/Friskvård
Media/Nätverkande
Påverkansarbete i samhällsfrågor
Inspiration för Lokalgruppens ledare/kontaktperson

1. Information/utbildning
För att öka kvinnors kunskap i olika områden som ledarskap, företagande,
kommunikation och ekonomi ordnas ledarutbildningar. Som exempel kan
nämnas Ledardagar som hölls på Gullbrannagården i Halmstad, april 2011.
Dagarna samlade ca 50 deltagare från Sveriges kommuner och landsting,
egenföretagare, pastorer och andra ledare. Tema var Kommunikation.
Sisters International ordnar också konferenser, frukostmöten,
utbildningsseminarier och medlemsdagar i samarbete med Lokalgruppen. Målet
är att främja uppmuntran och nätverkande bland kvinnor, samt att informera och
öka kunskapen om Sisters Internationals arbete. Som exempel kan nämnas
medlemsdagen som hölls i Smyrnakyrkan, Göteborg i november 2011.
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Hit samlades 400 kvinnor och då delades även Sisters Internationals stipendium
ut till två kvinnor som på ett aktivt sätt arbetar i enlighet med Sisters
Internationals syfte nationellt eller internationellt.

2. Insamling till lokala, nationella och/eller internationella projekt
Sisters Internationals Lokalgrupper kan samla in ekonomiska som materiella
medel för olika projekt. Som exempel på lokala projekt kan nämnas Sisters
Internationals Lokalgrupp i Skellefteå som samlat in kläder till kvinnor och barn
som är flyktingar på orten. Exempel på nationella projekt är Sisters Julpåsar
som delas ut varje jul till kvinnor som lever i missbruk, prostitution, hemlöshet,
eller sitter i fängelse. Julen 2011 delades cirka 1300 påsar ut runtom i landet. Ett
annat exempel på nationellt projekt är insamling till kvinnohemmet Talita som
arbetar för att hjälpa kvinnor som kommer från prostitution och traficking.
Sisters Internationals internationella projekt är insamlingar till bland annat
symaskiner och utbildning till kvinnor i Indien, mat och förnödenheter till
romska familjer på soptippen i Oradea, Rumänien. Ett hälsoprojekt pågår med
kvinnor som sitter i fängelse i Bacau, Rumänien.

3. Verka för integration och jämställdhet
Som Sisters Internationals Lokalgrupp kan praktiska arrangemang och
aktiviteter ske på lokal nivå för att verka för integration och jämställdhet för
kvinnor med till exempel invandrarbakgrund. Som exempel finns café och
pysselaktiviteter som anordnas av Sisters Internationals Lokalgrupp i
Ängelholm, i samarbete med EFS-kyrkan. Hit kommer kvinnor för att känna
samvaro, ha gemenskap, utföra aktiviteter tillsammans och utveckla relationer
på orten.
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4. Praktisk hjälp
Den praktiska hjälp som sker via Sisters Internationals Lokalgrupper kan se
olika ut beroende på var i landet man befinner sig och utifrån den lokala ortens
behov. Det kan vara i form av de Julpåsar som delas ut till utsatta kvinnor – ofta
i samarbete med sociala myndigheter, kläder och mat till flyktingar, soppkök för
hemlösa, nattvandrare, kompis på skola och så vidare.

5. Mentorskap/Coaching
Sisters International erbjuder Mentorskapsprogram som är en möjlighet för
kvinnor att växa och utvecklas i sin kallelse eller professionella tjänst, att våga ta
ytterligare steg i karriären eller en hjälp i att hitta sig själv och var man befinner
sig i livet. Mentorskapsprogrammet startar våren 2012 i Umeå, Göteborg,
Stockholm och Skåne.

6. Hälsa/Friskvård
Att få må bra, till ande, kropp och själ är grundläggande för ett friskt, starkt och
välmående liv. Sisters International vill inspirera och uppmuntra tjejer och
kvinnor att lyssna in och ta fasta på kroppens signaler. Detta har gjorts genom
att friskvårdspass ingått i ett flertal konferenser.
Många unga tjejer lider idag av en dålig självbild. Sisters International vill
arbeta genom seminarier, tjejgrupper och skolbesök där undervisning och
peppning omkring hälsa och friskvård ingår. I första hand utifrån ett
förebyggande perspektiv. Medlemmarna uppmuntras att via Lokalgruppen delta
i olika satsningar för motion och hälsa som arrangeras för tjejer och kvinnor. Ett
exempel på detta är vårruset som går på flera platser i landet. Medlemmarna kan
då delta som ett lag för Sisters International. Detta främjar hälsa och stärker
sammanhållningen mellan medlemmarna.
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7. Media/Nätverkande
Sisters International uppdaterar kontinuerligt information om projekt,
konferenser och andra nyheter via Sisters Internationals hemsida
www.sisters.nu. Där finns information om Lokalgrupperna, var de finns och
kontaktuppgifter. Via Facebook ges även medlemmarna möjlighet att nätverka
med varandra och utbyta erfarenheter. Genom Pressmeddelanden som förmedlas
via MyNewsdesk sprids information till media.

8. Påverkansarbete i samhällsfrågor
Fokus är kvinnors utsatthet, familjefrågor, barns och ungdomars situation och
jämlikhetsfrågor både nationellt och internationellt.
Sisters International ger stöd till Lokalgrupperna både genom konkret stöd för
handlingsprogram i den riktningen och till ett lobbyarbete för en lagstiftning
som kan förändra kvinnors, barns och ungdomars situation till det bättre. Som
exempel har Lokalgruppen i Skellefteå bjudit in en kommunpolitiker att berätta
om sitt arbete på en Lokalgruppsträff. Detta främjar inte enbart spridning av
Sisters Internationals arbete utan bygger också förtroende mellan Sisters
International och kommunens beslutsfattare.

9. Inspiration för Lokalgruppens ledare/kontaktperson
Representanter från Sisters Internationals styrelse besöker årligen
Lokalgrupperna med dess ledare för information, uppmuntran och återkoppling.
Det anordnas också en inspirationsdag för alla Lokalgruppsledare varje år och
på olika platser.
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Bildandet av en Lokalgrupp
En Lokalgrupp kan bestå av 2 personer och uppåt. Den är öppen för både Sisters
Internationals medlemmar och ickemedlemmar. Beroende på antalet deltagare i
gruppen krävs en eller flera ledare, men alltid en som är kontaktperson, samt har
kontakten med representant från Sisters Internationals styrelse. En Lokalgrupp
kan startas efter kontakt med representant från Sisters Internationals styrelse.
Det ankommer varje Lokalgrupp att själva ordna med lokal för möten etc.

Ekonomi
Vid bildandet av en Lokalgrupp kan varje Lokalgrupp få ett Etableringsbidrag
från Sisters International. Denna summa ligger på 2000 kronor. Kravet är att
Lokalgruppen ska arbeta fram en Verksamhetsplan för planerade aktiviteter
under året, samt vid årets slut en Verksamhetsberättelse som beskriver i korta
drag vad som genomförts under året.
Utöver Etableringsbidraget kan för kommande år ett Aktivitetsbidrag ansökas
om hos Sisters Internationals styrelse. För detta bidrag krävs också en
Verksamhetsplan samt Verksamhetsberättelse.
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Logga för Sisters International
Vid olika arrangemang som anordnas av Lokalgruppen bör Sisters Internationals
logga användas på broschyrer och affischer. Detta för att Sisters International
ska kännas igen var man än befinner sig i landet och att varumärket Sisters
International stärks. Loggan kan skapas genom att använda en logga som du får
från Sisters International (skicka epost till info@sisters.nu för att få loggan),
eller genom användande av teckensnitt Cooper Black för Sisters och Mistral
för International på det sätt som loggan visas.
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Bilaga 1

Etableringsbidrag för Lokalgrupp
Datum:
Lokalgrupp:
Bank:
Kontonummer:
Referens/Kontaktperson Lokalgruppen:

Summa: 2000 kr

Underskrift:

I samband med ansökan bifogas verksamhetsplan för verksamhetsåret.
Vid årets slut skickar Lokalgruppen verksamhetsberättelsen till Sisters
International. Se bilaga 3.
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Bilaga 2

Verksamhetsplan för Lokalgrupp
Datum:
Lokalgrupp:

Syfte för Lokalgruppen:

Hur uppnås syftet:

Referens/Kontaktperson Lokalgrupp:
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Bilaga 3

Verksamhetsberättelse för Lokalgrupp
Datum:
Lokalgrupp:

Verksamhetsberättelse:

Referens/Kontaktperson Lokalgrupp:
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Bilaga 4

Aktivitetsbidrag för Lokalgrupp
Datum:
Lokalgrupp:
Bank:
Kontonummer:
Referens/Kontaktperson Lokalgruppen:

Planerad användning av rekvirerade medel:

Önskad bidragssumma:

Beviljad summa:

Motivering:

Underskrift:
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