APLIKASI
Proyek kemitraan yang memenuhi kriteria-kriteria
yang disebut di atas dapat diusulkan untuk penghargaan kemitraan 2021. Aplikasi yang inovatif, (misalnya bentuk video, wawancara, dll) akan diutamakan di dalam proses pemilihan. Usulan proyek dapat
disampaikan pada UEM sampai 21 Maret 2021 melalui
alamat e-mail ini: partnerships@vemission.org
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K E M I TR A A N

KETERANGAN
United Evangelical Mission (UEM) akan mengadakan
pemberian penghargaan kemitraan untuk tahun 2021
bagi proyek-proyek kemitraan terbaik di Afrika, di Asia
dan di Jerman. Proyek kemitraan terbaik yang menimbulkan suka cita dan yang „menyentuh panca indra“,
sejalan dengan rekomendasi konferensi kemitraan
tahun 2017, akan menerima penghargaan ini. Ke-tiga
proyek kemitraan yang terbaik dengan tema „kemitraan
yang penuh suka cita“ akan dipresentasikan dalam
Sidang Raya tahun 2021 serta akan memperoleh hadiah
uang senilai 500 EUR sampai 2000 EUR.

PESERTA
Semua kelompok kemitraan yang tergabung dalam
UEM dapat ikut serta dalam lomba penghargaan kemitraan ini.

JURI
Komite Kemitraan UEM akan memutuskan proyek mana yang akan memperoleh penghargaan kemitraan.

KRITERIA-KRITERIA
1. Proyek yang bersangkutan mempunyai tujuan
„kemitraan penuh suka cita“ (lihat rekomendasi
konsultasi kemitraan internasional ke-tiga UEM,
2017).
2. Proyek yang bersangkutan „menyentuh panca indra“
3. Jenis proyek merupakan proyek inovatif (misalnya
trilateral) dan kreatif.
4. Kelompok sasaran harus dilibatkan sejak awal.
5. Proyek tersebut harus berpedoman pada kriteriakriteria proyek UEM, yaitu:

Keputusan mitra
Untuk dapat mengikuti lomba Penghargaan Kemitraan UEM, harus ada keputusan bersama dari mitra
yang berpartisipasi.

Perencanaan proyek mencakup beberapa dimensi
Dalam merencanakan proyek, setidaknya mempertimbangkan dua dari lima bidang kerja UEM sebagai berikut:
Advokasi
Diakonia
Pengembangan
Kesaksian iman
Kemitraan
Bila memungkinkan, proyek dapat direncanakan
untuk semua wilayah yang terlibat.

Penerapan Edukatif
Jemaat setempat, kelompok-kelompok serta institusi atau lembaga-lembaga di negara-negara mitra
yang ikut serta harus mendukung proyek tersebut
dengan cara menawarkan seminar, konferensi,
acara-acara serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Publikasi
Perencanaan bersama, monitoring dan evaluasi
Proyek tersebut harus dilaksanakan melalui perencanaan bersama, monitoring bersama dan evaluasi
bersama (PME).

Media-media lokal baik media gereja dan/atau nongereja memberitakan tentang acara-acara, seminar
serta kegiatan-kegiatan tentang proyek yang sedang
berlangsung tersebut.

HADIAH
Hadiah pertama senilai € 2.000,-. Hadiah kedua senilai
€ 1.000,- dan hadiah ketiga senilai € 500,-.

