
 
 

 
 

 

 

 

Inbjudan gällande hösten 2016 
 

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 
– mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden 
 

 

Hösten 2016 kommer SST i samverkan med Sveriges interreligiösa råd (SIR) 

att anordna ett mentorskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. 

Syftet med denna pilotsatsning är att stimulera diskussioner och 

medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom 

trossamfunden. Vidare syftar projektet till att stärka kvinnors nätverk mellan 

olika organisationer. 

 

De moment som ingår är bland annat: ledarskapsutveckling, organisations-

utveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete 

– och mycket mer. Deltagarna kommer att matchas ihop i mentorpar som arbetar 

med olika frågor mellan kurstillfällena. 
 

Nu behöver vi er hjälp att förmedla denna inbjudan och hitta rätt personer 

som vill delta i programmet! De personer vi söker är kvinnor aktiva inom 

trossamfunden med engagemang och intresse för dessa frågor. Gärna med någon 

form av ledarposition. Programmet är kostnadsfritt och SST ersätter deltagare för 

resekostnader. För frågor kring programmet kontakta info@sst.a.se och skriv 

”delaktig” i ämnesraden. eller ring 08-453 68 77. Vi har i denna inbjudan bifogat en 

kort beskrivning av innehållet och bakgrunden till denna satsning.  
 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Åke Göransson   Hanna Gerdes  

Generalsekreterare SST  Projektledare Delaktig, stark och synlig 
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I programmet träffas deltagarna under fyra heldagar. Mellan varje kursdag träffas 

mentorpar och arbetar med olika frågor.  

 
 
Programmet är kostnadsfritt för deltagaren och SST ersätter för resor till och från 

programmet. Programmet kommer att vara i Stockholmsområdet.  

 

Bakgrund: Under 2015 påbörjade SST ett initiativ för att lyfta kvinnors delaktighet, synlighet och 

inflytande i trossamfunden. I ett antal möten och workshops träffades kvinnor från olika religiösa 

samfund för att diskutera och fundera kring frågor om ledarskap, makt och jämställdhet. Delaktig, stark och 

synlig är en fortsättning på dessa samtal. 
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ANSÖKAN TILL MENTORSKAPSPROGRAMMET  

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 

Ansökningsblankett kan fyllas i på datorn. Den ska sedan sändas till info@sst.a.se. Den kan även 

skrivas ut, fyllas i manuellt och skickas in till Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, Box 

14038, 167 14 Bromma. Markera kuvertet med ”DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG”.  

 

Personuppgifter 

Namn  

Postadress  

Postnummer och ort  

Telefon  

E-post  

Trossamfund/Riksorganisation  

Församling/Förening  

Min tjänst/mitt uppdrag i 
församlingen/föreningen 

 

Önskemål om mat under kursen  

Andra behov som är viktiga för 
att jag ska kunna vara med i 
programmet 

 

 

Underskrift 

Namnförtydligande (texta) 
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