
Principer för internationella satsningar i Pingstkyrkan i 
Norrköping

2016-12-18, Internationella Rådet

 Satsningen har ett syfte som församlingen vill stödja

◦ Satsningen är i enlighet med Bibelns lära, församlingens vision och Jesu kärlek, baserat 

på bl.a. Matt 28:18-20 och Matt 25:40.
◦ I första hand satsningar inom våra prioriteringsområden: 

▪ Utbildning: t.ex. bibelskolor, allmän vidareutbildning i kyrklig regi, och 

yrkesutbildning.
▪ Pionjärverksamhet: aktiviteter där människor kan praktisera det de lärt sig, t.ex. 

församlingsplantering.
▪ De mest utsatta: aktiviteter som främjar människovärdet hos de mest utsatta, t.ex. 

funktionsnedsatta och HIV-drabbade personer. 
▪ Volontär: stöd till personliga internationella engagemang, primärt utbyten kopplade 

till församlingens internationella verksamhet och primärt för personer med 
anknytning till Pingskyrkan i Norrköping.

◦ I andra hand satsningar som faller utanför dessa prioriteringsområden. 

◦ Prioriteringsområdena kan ses som grenar på ett träd: de är rotade i församlingens vision 

och i Jesu kärlek, de har som mål att bära frukt (dvs. ge konkret resultat), frukt som kan 
falla i god jord och bli till egna träd (stå på egna ben), och med blommor som kan 
pollineras av andra träd (dvs. vi kan lära oss av andras visdom). Nya grenar kan växa ut 
efter hand eller försvinna om behoven och prioriteringarna ändras.

 Partner & församlingskontakt

◦ En tydlig partner måste finnas. Det kan vara antingen en organisation (t.ex. en kyrka, 

skola, barnhem, sjukhus) eller en individ (t.ex. en pionjär eller volontär). 
◦ En person i församlingen har uppdraget att hålla kontakten med partnern under tiden 

satsningen pågår. Församlingen stödjer eventuella kostnader för att upprätthålla 
kontakten (t.ex. resor). 

◦ Satsningen bör inkludera församlingen i stort, t.ex. genom en presentation i en gudstjänst 

vid projektets start (så att församlingen kan be för satsningen), och regelbundet därefter 
för att informera om satsningens resultat.

 Ekonomi

◦ Församlingen ska ha ekonomiska förutsättningar att kunna stödja satsningen under den 

planerade projektperioden. Detta måste påvisas innan satsningen kan börja.
◦ Medel ska allokeras i församlingens internationella budget för satsningen varje år som 

den är tänkt att fortgå, antingen som en separat budgetpost (för större satsningar) eller 
inom ”övrigt”. 

 Uppföljning

◦ Partnern ska ge regelbunden feedback till församlingen (kontaktpersonen och 
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internationella rådet). Flerårssatsningar ska ge feedback under satsningens gång (minst 
en gång per år), medan punktinsatser (t.ex. volontärsresor) kan ge vid satsningens slut. 

◦ Återkopplingen ska beskriva vad satsningen gett för resultat i förhållande till syftet. 

Återkopplingen bör innehålla en kort sammanfattning och exempel på resultat som kan 
publiceras av församlingen (t.ex. på hemsidan eller i Second-Hand butiken), samt en mer 
detaljerad skriftlig beskrivning till internationella rådet (som kan vara konfidentiell vid 
behov) enligt församlingens mall.

◦ Den internationella partnern måste regelbundet redovisa hur de ekonomiska medlen 

använts. 
 Avslut / överlämning

◦ Tidsbegränsade satsningar (t.ex. volontärsinsatser) avslutas naturligt när uppdraget är 

slutfört. 
◦ Långsiktiga satsningar utan tydligt slut har vi som mål att successivt lämna över till 

lokala partners. Därmed bör satsningen innehålla aktiviteter som stärker den lokala 
partnerns kapacitet att i förlängningen självständigt kunna driva satsningen. Dessa 
aktiviteter bör tydliggöras vid start och förnyelse av satsningen. Om förutsättningar finns 
att lämna över satsninge ska så ske. 

◦ Om satsningen inte uppfyller kraven (syfte, återrapportering, kontaktperson m.m.) eller 

om otillbörlig användning av de ekonomiska medlen misstänks, eller om församligen 
saknar förutsättningar för att fortsätta stödja satsningen kan församlingen avsluta den.

◦ Innan avslut ska ansvarig kontaktperson samt ansvarigt kontaktförsamling för landet 

rådfrågas.
 Ansökan

◦ Ansökan sker genom att skicka en skriftlig projektbeskrivning till internationella rådet. 

Projektbeskrivningen ska vara skriven på svenska och tydliggöra satsningens syfte, 
partner, kontaktperson, budget (i SEK), uppföljningsåtaganden samt plan för 
avslut/överlämnande enligt ovan. 

 Beslutsordning

◦ Internationella rådet bereder frågan och ger beslutsförslag samt beslutsunderlag till 

församlingsledningen (styrelsen och församlingsledarna) som gemensamt beslutar i 
ärendet. Beslut av både styrelse och församlingsledarna är nödvändigt för större frågor 
(som t.ex. start och avslut av en satsning).
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