
 
 
 

Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor och 
män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till offentliga tjänster av 
god kvalitet. PSI samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser. 
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TILL ALLA REGISTRERADE 
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PSI:s världskongress 2017 

Sponsringsmöjligheter 
 

20/09/2017 
 

PSI:s kongress som genomförs vart femte år är ett tillfälle att skapa fackliga och politiska 

kontakter, sprida fackliga berättelser, diskutera policy och inspirera till åtgärder. Ett 

spännande inslag är det sociala och kulturella programmet som kompletterar den politiska 

dagordningen. 

 

För första gången erbjuder PSI fackförbunden en möjlighet att få ett offentligt erkännande 

för sitt stöd till detta viktiga program. 

 

Vi ber fackförbunden att frivilligt sponsra en rad overheadkostnader och därigenom bidra 

till en livfull och minnesvärd kongressupplevelse för alla.  

Galakväll 
 
Galakvällen tisdagen den 31 oktober blir ett utmärkt tillfälle för deltagarna att träffas, 
mingla och koppla av efter kongressens första heldag.  



 

 

Konsert  
 
En representant för det/de medlemsförbund 
som sponsrar får möjlighet att presentera 
kvällens underhållning (Emir Kusturica och No 
Smoking Orchestra) och hålla ett 
inledningsanförande. Av programmet kommer 
det att framgå att kvällens underhållning har 
sponsrats av detta/dessa medlemsförbund. 
 
Förfriskningar 
 
Efter en hel dags debatter finns inget som 
underlättar möten och mingel som ett stort 
urval av lokala viner, öl och alkoholfria 
drycker. Det/de medlemsförbund som 
sponsrar får sitt namn och sin logga på skyltar vid baren och glasunderlägg i hela lokalen. 
En representant för det/de medlemsförbund som sponsrar utbringar kvällens skål. 

Kongressevenemang 
 
hbtqi-evenemang 
 
PSI och Education International arrangerar ett parallellt kongressevenemang för 
representanter från och anhängare av vår aktiva hbtqi-grupp. Evenemanget kommer 
också att stödjas och besökas av International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association och följas av ett socialt kvällsevenemang där deltagarna får möjlighet att 
nätverka och utbyta strategier. Det/de medlemsförbund som sponsrar evenemanget får sitt 
namn och sin logga på allt eventmaterial och kommer att tackas i öppningsanförandet. 
 
Inledningskonsert – Violonissimo 
 
Kongressens första dag inleds av en mycket talangfull grupp med ett dussintal unga 
fiolspelande underbarn. Medlemsförbunden uppmanas att sponsra för att kunna ge en 
gåva till dessa unga musiker och deras musikskola som drivs utan vinstintresse. (Se video 
här) 
 
Evenemang för unga arbetstagare 
 
Unga människor som är aktiva i fackföreningsrörelsen bidrar inte bara med friska idéer och 
entusiasm – de har en också existentiell betydelse! Det parallella evenemanget för unga 
arbetstagare blir ett tillfälle för unga fackligt anslutna att skapa band mellan sina 
organisationer och diskutera hur ungas delaktighet och deltagande i fackföreningar 
världen över kan öka. Det/de medlemsförbund som sponsrar kommer att tackas i 
eventmaterial och anföranden. 
 
Röda korset/Röda halvmånen – museibesök  
Genève hyser flera internationella organisationer och det var här som Röda korsets/Röda 
halvmånens internationella kommitté bildades. Vid sidan av kongressen skulle PSI vilja 
uppmana deltagarna att besöka Röda korsets/Röda halvmånens museum som endast 

https://www.youtube.com/watch?v=90bh1bJXZC4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=90bh1bJXZC4&feature=youtu.be


 

 

ligger 10 minuters promenad från konferenscentret. Det/de medlemsförbund som sponsrar 
kommer att tackas i kongressprogrammet och under huvudsessionen. 

Visuellt kongressmaterial 
 
Fotoutställning 
 
Foton på våra arbetstagare kommer att visas 
på 30 rollups över hela kongressanläggningen. 
Det/de medlemsförbund som sponsrar får sin 
logga och ett tack i anslutning till utställningen.  
 
PSI:s dokumentärserier 
 
Inför kongressen har PSI:s 
kommunikationsteam besökt olika 
medlemsförbund för att dokumentera deras 
kamp och visa vad de har uppnått. Det har resulterat i 15 kortfilmer (5-10 minuter vardera) 
som följer våra medlemmar på deras arbetsplats och i det dagliga livet. Filmerna kommer 
att visas för första gången under kongressen och göras tillgängliga för alla via en 
internetplattform. De fackförbund som sponsrar kommer att namnges som 
medproducenter med särskilt tack och logga i eftertexterna. 
 

Kongressgåvor 

 
PSI:s kongressväska 
 
Alla deltagare får en hållbart tillverkad bomullsväska som innehåller kongressmaterial och 
är tryckt med kongressloggan. Väskorna är tillverkade av ett egenorganiserat 
kvinnokollektiv. De medlemsförbund som sponsrar tackas med namn och logga inuti 
väskan. 
 
Kongressgåva – adapter ”Power to the People” 
 
Alla kongressdeltagare får en multiadapter för el och usb som är tillverkad i Schweiz. Den 
pryds av PSI:s logga och kongressens slogan ”Power to the People.” Det/de 
medlemsförbund som sponsrar får ett tack i varje presentask tillsammans med sitt namn 
och sin logga. 
 
USB-sticka 
 
Alla deltagare får ett skräddarsytt usb-minne där alla kongresshandlingar på alla språk är 
inlagda. De medlemsförbund som sponsrar får ett tack med namn och logga inuti väskan 
samt ett tack på usb-minnet. 
 
  



 

 

Finansieringskategorier 
 
Följande kategorier visar de sponsringsbelopp som föreslås och de typer av aktiviteter 
som sponsrande medlemsförbund kommer att stödja och tackas för. 
 

10 000 euro eller mer 5 000 euro eller mer 3 000 euro eller mer 1 000 euro eller mer 

– Konsert galakväll 
– hbtqi-evenemang 
– 5 x Fotoutställning 
– 2 x dokumentär  
– Kongressgåva 

– Galakväll: 
förfriskningar 
– 3 x Fotoutställning 
– Evenemang för unga 
arbetstagare 
– 1 x dokumentär 

– Röda korsets 
museum 
– 2 x Fotoutställning 
– Kongressväskor 

– Inledningskonsert 
– 1 x Fotoutställning 
– Kongressens usb-
minne 

 
PSI sponsrar för närvarande över 200 kongressdeltagare. Det är också mycket uppskattat 
om ert fackförbund vill sponsra en eller flera av dessa deltagare. Nedan anges vägledande 
kostnader per kongressdeltagare: 
 
Afrika och arabländerna: 2 000 euro 
Asien-Stillahavsområdet: 2 300 euro 
Interamerika: 2 500 euro 
Central/Östeuropa: 1 500 euro 
 
Så här kan ni bidra: 
 
Skicka ett mail till aurore.capelier@world-psi.org och ange ”Congress Contribution” i ämnesraden. 
Ange det belopp ni vill bidra med och eventuella särskilda uppgifter. 
Överföring kan göras till: 
 
Kontohavare: Internationale des Services Publics 
Konto nr: 298 630 31 06 90-0 
Swift code: BCLRCHBB 
IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0 
  
Banque Cler SA 
CP 3828 
CH-1211 Genève 3 
Schweiz 

mailto:aurore.capelier@world-psi.org

