Vägledning för församling – Speroinsats

Vad är en Spero-insats?
Spero är latin och betyder hopp. Tillsammans med svenska församlingar vill PMU kunna stödja grupper som
är verksamma i svåra miljöer i andra länder, för att kunna ge människor ett hopp om en ljusare framtid.
En Spero-insats ska stödja framväxande och ofta små grupper, nätverk eller initiativ i känsliga situationer,
områden eller länder, exempelvis på platser där kristna begränsas genom brist på religionsfrihet etc. Det
kan även handla om platser där det finns religionsfrihet men där vissa folkgrupper eller andra grupper i
samhället är särskilt marginaliserade och utsatta. Open Doors’ årliga World Watch List är ett redskap för att
finna mer information. Landet som stöds ska helst vara utomeuropeiskt och finnas med i den senaste
versionen av OECD:s DAC List of ODA Recipients.1
PMU ser helst att insatsen är en del av en holistisk strategi, eller på något sätt är en del av en långsiktig
vision för folkgruppen, området eller landet. Vi kan endast ge stöd till tydligt sociala insatser. Andra delar av
strategin eller visionen behöver därför finansieras på annat sätt.
Insatsen måste inte leda till att en särskild typ av organisation skapas, varken på kortare eller längre sikt.
Situationen i varje enskilt land avgör vilken organisationsform som är mest passande. Oavsett vilken form
gruppen kommer att få (organisation, kyrka, nätverk, företag, etc.), så vill PMU stödja dem i att ha ett ”DNA
av socialt engagemang” redan från början. Vi vill därför att Spero-insatserna stöder personer och grupper
som redan arbetar diakonalt eller har ett samhällsengagemang, och som vi tror har en potential för att i
framtiden kunna spela en samhällsroll i sitt sammanhang.
I utmanande kontexter är det inte alltid möjligt att arbeta på ett traditionellt sätt. Vi är därför öppna för
kreativa, nytänkande och innovativa insatser.
PMU vill gärna finnas med som ett stöd i denna typ av insats. Ta därför gärna kontakt med PMU:s
församlingskonsulent, som kan finnas med som ett stöd i utvecklandet av idéer, redan från ett tidigt
stadium.

Viktiga områden
Inför planeringen av en Spero-insats vill vi nämna följande:
-

-

Insatsen ska ha som ett av sina mål att skapa hopp i en svår situation.
Insatsen behöver ha ett tydligt lokalt ägarskap, dvs. det är personer från landet/området med en
vision för arbetet som från början driver arbetet. Svensk församling och PMU ska främst ha en
stödjande roll.
Insatsen ska uppmuntra och bidra till socialt engagemang oavsett vilken organisationsform den
framväxande gruppen har eller kommer att få.
Insatsens mål bör vara att stödja särskilt utsatt/a grupp/er i samhället, på kortare eller längre sikt.
Vi vill att insatsen bidrar till att lokala ledare tränas och utbildas, helst även den folkgrupp eller
marginaliserade grupp som berörs, både män och kvinnor, liksom unga män och kvinnor.
En insats med begränsad budget får ofta större effekt om den fokuserar på en eller få
frågeställningar eller teman, än om den spänner över många områden.
Insatsen bör vara utformad så att den bidrar till öppenhet gällande hantering av ekonomiska medel
och motverkar korruption. PMU kan ge råd kring hur man skapar goda system för ekonomi och
administration.

1 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-forreporting-2020-flows.pdf
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-

-

Det är viktigt att undersöka hur överföring av medel från Sverige ska kunna ske på ett säkert sätt,
eftersom detta kan vara en utmaning på en del platser. Därför behöver lokal partner, svensk
församling och PMU bearbeta detta tillsammans tidigt i processen för att hitta bästa möjliga
lösning.
PMU kan stödja upp till 50 % av projektets totalbudget men med en övre gräns på 50 000 SEK per
insats.
Till exempel: Om insatsen en totalbudget på 100 000 SEK kan PMU alltså stödja med max. 50 %. Om
projektet har en totalbudget på 200 000 SEK kan PMU stödja med max. 50 000, dvs. endast med 25
% i detta fall.

Vilka slags aktiviteter kan ingå?
Det finns få begränsningar för hur en insats ska vara utformad så länge den håller sig inom ramarna ovan.
PMU stödjer gärna olika typer av insatser som vi aldrig tidigare har gett stöd till.
En mindre del av stödet kan gå till en studie/besöksresa till Sverige för person/er från det land där insatsen
planeras äga rum.
Vi uppmuntrar också den svenska församlingen att besöka landet, samt att inkludera unga människor vid
besöken. Kostnader för resor, uppehälle, ersättning för inkomstbortfall och andra ersättningar för svenskar
när det gäller studiebesök eller för relationsbyggande etc. kan dock inte stödjas av PMU.

Vilka aktörer kan få stöd?
Se beskrivning under rubriken Vad är en Spero-insats ovan. Det krävs inte ett samverkansavtal mellan PMU
och denna aktör för att kunna söka denna typ av stöd.

Vilka församlingar kan söka?
Alla svenska församlingar som finns med i senaste upplagan av Pingströrelsens årsbok kan söka, oavsett
församlingens storlek och tidigare samarbete med PMU. Den svenska församlingen behöver inte teckna
samverkansavtal med PMU för denna typ av insats.
PMU ser positivt på insatser där flera svenska pingstförsamlingar agerar gemensamt och bidrar med
ekonomisk och/eller personell egeninsats, oavsett om detta sker på initiativ från regionsekreterare, landAU eller enskilda församlingar, etc.

Hur ansöker man?
Som nämnts tidigare vill PMU gärna finnas med som ett stöd i denna typ av insats. Ta därför gärna kontakt
med PMU:s församlingskonsulent, skicka ett meddelande via e-post till konsulent@pmu.se, från ett tidigt
stadium.






Börja med att skicka en intresseanmälan för insats med egna medel upp till 150 000 SEK till PMU
(PMU:s bilaga 6.15) via e-post till egnamedel@pmu.se.
Församlingen kan ansöka till PMU närsomhelst under året. Under 2021 stöder PMU ett mindre
antal pilotinsatser för att lära av dessa inför framtiden. PMU kan komma att efterfråga
kompletterande information när vi bereder en ansökan.
Efter godkänd intresseanmälan skickar PMU mallar för den skriftliga, narrativa ansökan och förslag
på budgetmall.
Ansökan behöver skrivas under av både svensk församling och den bidragsmottagande parten i
samarbetslandet. Underskrifter behöver inte vara i original, utan skannade underskrifter räcker.
Dessa kan sändas in separat av båda parter via email, förutsatt att innehållet i ansökan är identiskt.
Undantag kan göras om det utsätter den bidragsmottagande parten för risk.

Hur rapporterar man?
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-

När insatsen har godkänts sänder PMU regler och mallar för rapportering, såväl som en
kombinerad skriftlig bekräftelse av beviljad insats och insatsavtal (Letter of Confirmation and Grant
Agreement).
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