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Soroptimist International är en av världens största politiskt oberoende
kvinnoorganisationer. Genom ett starkt nätverk av yrkesverksamma
kvinnor bidrar vi till att stärka kvinnors och flickors rättigheter i världen
och deltar i opinionsbildning för att påverka beslutsfattare lokalt,
nationellt och globalt. Vi arbetar mot alla former av våld mot kvinnor, för
mänskliga rättigheter och jämlikhet. Arbetet bedrivs i lokalklubbar världen
över i projekt av olika slag. (www.soroptimistsweden.se)

Guldsponsorer är de som bidrar med 10.000 kr
Silversponsorer ger 5.000 kr
Övriga sponsorer: belopp under 5000 kr
Många bäckar små: kontanta gåvor från 1000 kr och nedåt
välkomnas naturligtvis också, men då utan att givaren figurerar på
den här sidan i foldern.

SOROPTIMISTLOPPET (www.soroptimistloppet.se)

anordnas för åttonde året av Lund Soroptimistklubb i Stadsparken i Lund
med syfte att samla in medel till klubbens projekt så vä l lokalt som
internationellt.

Lokalt projekt

Vi stödjer kvinnor knutna till
verksamheten. Det kan gälla
advokatkostnader eller att få en
guldkant på tillvaron, t ex en cykel
med barnsadel.

Internationella projekt

Organisationen Help@hand bedriver
hjälpverksamhet inriktad på barn och
kvinnor runt om i världen. Vi ger bidrag
till projektet brunnsborrning i Uganda i
ett område med stor vattenbrist.
http://www.helpathand.se/
bistandutanmellanhander/

Enligt UNICEF och WHO innebär menshygienen ett ekonomiskt
problem för många kvinnor och flickor i världen. Det är vanligt att
flickor missar en vecka i skolan varje månad, då de stannar hemma i
brist på mensskydd.
Vi ger stöd åt The Cup Foundation som sprider menskoppen av
silikon, hållbar i flera år. Ett hjälpmedel som främjar flickornas
utbildning och deras känsla av värdighet. Verksamheten kombineras
med hälso- och hygienundervisning för både flickor och pojkar.
thecup.org

