Uitleg kleurencodering: het betreft een
Wie

project

persoon/vrouw

Benaming

Voorwaarden verbonden aan project, beurs of prijs

PFR Periodiciteit

SI

Best Practice
International Recognition
projecten

beste voorbeeldproject ter wereld: SI kiest uit de PFR's
criteria: project moet beantwoorden aan de doelstellingen van
Programme Focus 2011-2015 (zie SOROP'news pagina 3)

Ja

jaarlijks

Limietdatum
in te sturen via SIB
n.v.t.

SIE

Best Practice SIE:

beste voorbeeldprojecten binnen SIE 1 project van het jaar
plus 2 projecten per punt van de doelstellingenen
beloont vrouw die zich uitzonderlijk heeft ingezet
criteria: vrede/gendergelijkheid/armoede

ja

jaarlijks

n.v.t.

(niveau)

Peace Price: vrouw
http://www.soroptimisteurope.org/

Actiefonds: project

Studiebeurs/Scholarship:
vrouw
http://www.soroptimisteurope.org/

Beurs Dr. Suzanne Noël:
vrouw
http://www.soroptimisteurope.org/

SIB

Actiefonds: project

Best Practice Award: project
Best Web Page
Prijs 50e verjaardag SIB vzw
vrouw
http://www.soroptimist.be/

Alle 2 jaar
opnieuw in 2017

club
Bedrag
in Euro

editie 201301 - 02/04/2013

Actie te ondernemen door de club?
& meer info voor de club
Nee, behalve PFR

Nee, behalve PFR
5.000-25.000 Ken jij iemand? => in te dienen door SIB
op voorstel van de clubs: wordt beslist
telkens tijdens gouverneursmeeting SIE
tot 10.000 => indienen bij SIB die 1 project
mag selecteren
=> nadien rapport indienen aan SIE
over aanwending fondsen

- moet passen in programma SI/SIE/SIB
ja
- kleinschalig zijn, bv. geen overheids-/regeringsprojecten
- betrekking hebben op vrouwen en kinderen, liefst "meisjes"
- bijdragen tot permanente verbetering van lokale toestand
- actief en financieel gesteund worden door de club
- elk project kan voor max. 20% van beschikbare fonds
- mag Sorop zijn maar hoeft niet, voor te stellen door SIB
- mag geen student zijn (behalve in ontwikkelingslanden)
(vluchtelingen en immigranten via club in land van verblijf)
doel:
a) vervolmaking van beroep of talent (los van niveau of discipline)
b) stage/opleiding na tijdelijke carrièrestop; herorëntering
c) vrouwen uit ontwikkelingslanden (waar SIE club is) voor
een beroepsopleiding of een promotie
gediplomeerd arts specialiseerd (of voor thesis) in plastische & reconstructieve chirurgie (om zich te vervolmaken & jonger dan 50 jr)
(Dr. Suzanne Noël was Franse Chirurge & oprichtster Soroptimist
Europa & clubs wereldwijd: beurs valt sedert 2011 onder SIE)

jaarlijks:
elke Unie kan
slechts 1 project
indienen bij SIE

december 16

jaarlijks

december 16

om de 2 jaar
volgende keer
in 2018

december 17

- moet passen in programma SI/SIE/SIB
- moet volledig uitgewerkt zijn door verantwoordelijke club en
uitvoering valt volledig onder de verantwoordelijkheid v d club
- elk project kan slechts aanspraak maken op 20% v h Actiefonds
- club moet bewijzen zelf minstens 50% van project te financieren
beloont project dat als best wordt beoordeeld door SIB bestuur
in samenspraak met nationale PD en PDA's
aanmoedigingsprijs voor up-to-date & informatieve website;
uit een aantal geselecteerde websites wordt een prijs getrokken
die zich op socio-cultureel of wetenschappelijk verdienstelijk
heeft gemaakt op een domein dat nauw aansluit bij programma's
van SI (voor het eerst uitgereikt in 1989 => 50e verjaardag SIB)

ja

jaarlijks

vóór 15 april 17

1.250

Nee, behalve PFR

ja

jaarlijks

vóór 15 april 17

1.250

Nee, behalve PFR

jaarlijks

wedstrijdperiode
1/10/16 t/m 15/04/17
vóór 15 november 18

elke Unie mag 2
dossiers naar
SIE sturen
waarvan
max 1 per club

5-jaarlijks nu
opnieuw in 2019

tot 10.000 => indienen bij SIB die 2 kandidaten
mag selecteren;
voorkeur is voor vrouwen die een carrière
in de STIM (wetenschap, technologie,
engineering, wiskunde) ambiëren.

in functie
van het
budget

=> nadien rapport indienen aan SIE
over aanwending fondsen
=> indienen bij SIB
=> nadien rapport indienen aan SIE
over aanwending fondsen

Nee, behalve website verzorgen
12.500

=> kandidatuur te sturen naar de
Unievoorzitster

