
#WINsiders4Good 
Event in a Box
Create-A-Thon
Den kompletta guiden till att hålla ditt eget Create-A-Thon: 
Ett hack-a-thon för välgörande ändamål, med Windows Insiders

Jag är en 

Windows 
Insider

Windows Insider Program



På Microsoft ser vi det som vårt uppdrag att göra det 
möjligt för alla organisationer och enskilda personer 
på jorden att uppnå mer. När vi arbetar tillsammans 
kan vi göra fantastiska saker. 

Windows Insiders är en av världens största grupper 
för personer som använder teknik för att göra gott. 
Ett Create-A-Thon (eller CAT) är ett bra sätt att 
använda gruppens kunnande och engagemang för 
att ta itu med sociala frågor som hemlöshet eller 
rimligt prissatt boende. 

Vi vet förstås att stora problem som har plågat oss i 
decennier inte går att lösa helt på några dagar, men 
vi kan ta itu med dem bit för bit, steg för steg. 

Agera som om det du gör gör skillnad. Det gör det.
~William James

Om inte någon som du bryr sig helt hemskt mycket, 
kommer ingenting att bli bättre. Det blir det inte.
~Dr. Seuss

Välkommen!
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Vad är ett  
#WINsiders4Good  
Create-A-Thon (CAT)?

Vad är målet för ett 
CAT?

Vill du ordna ett eget 
CAT? 

Hålla kontakten 

#WINsiders4Good Create-A-Thons är en serie med två- eller tredagarsevenemang 
som utformats som ett traditionellt hack-a-thon, men med en knorr. 
Teknikerna i Windows Insiders träffar lokala kreativa personer och ideella 
organisationer/samhällsorganisationer för att ta upp ett socialt problem som de 
engagerar sig i. 
Ämnet för evenemanget kan variera (t.ex. hemlöshet, flyktingkrisen, politiskt 
engagemang osv.), och slutresultatet kan vara en webbplats, en app, en 
programdesign eller kanske till och med en policy. Det finns egentligen inga gränser.

Under ett CAT kan Windows Insider Program och Windows Insiders nå ytterligare 
mål. Windows Insider Program kan köra ett CAT för att engagera Windows Insiders 
och få dem att göra mer med Windows 10 och Windows Insider-communityn. 
Windows Insiders samarbetar med varandra och med lokala personer för att 
använda sitt kunnande på nya sätt. Tack vare evenemanget tillförs nya kunskaper 
i Windows Insider Program, vilket gör att feebacken för Windows blir mer 
omfattande och vårt Windows-community får mer mångfald och kunnande. 

Vi är glada att få samarbeta med våra fantastiska Windows Insiders och hålla 
Create-A-Thons över hela världen. 
Låt oss få veta om du planerar ett evenemang genom att skriva till oss på 
wipevent@microsoft.com. 

ENGAGERA INSIDERS
En Slack-grupp har skapats med CAT-deltagare från hela världen. Vi ber dig fylla i 
det här formuläret så att vi kan lägga till dig i Slack-gruppen. 
Be dina deltagare att fylla i formuläret på evenemangets första dag så att vi kan ge 
er stöd trots att vi inte är på samma plats. 

UPPFÖLJNING EFTER EVENEMANGET
Använd hashtaggen #WINsiders4Good när du gör PR för ditt CAT samt under 
själva evenemanget. Då kan vi retweeta och delta på avstånd. 
När evenemanget är slut får du gärna höra av dig.
Vi vill att allt innehåll och alla immateriella rättigheter som skapats under ett CAT 
ska tillhöra hela världen. Vi uppmuntrar dig att lägga upp din kod på GitHub och 
låta andra låna eller förbättra den. Vi kan alla bidra till att förändra världen.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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INNEHÅLL
• Välj ämne noggrant så att det läggs mer fokus på att skapa en lösning och 

mindre på att debattera. Det perfekta ämnet är något som för samman 
gruppen och har delar som kan åtgärdas på kort tid.

• Att ha ämnesexperter som deltar ger en ännu bättre upplevelse, så kontakta 
representanter för ideella organisationer och samhällsorganisationer som kan 
ge perspektiv på ämnet och föreslå möjliga lösningar. Det allra bästa är om de 
kan delta under hela evenemanget och ge sin insyn på lösningarna efter hand. 
Klicka här om du vill välja från en lista med rekommenderade ämnen. 

• Ytterligare innehåll kring att skapa lösningar och hur du skapar en kraftfull 
presentation, och fler tekniska självstudiekurser om bland annat Microsoft Azure 
och datavetenskap, kan bidra till evenemangets utbildningskomponent. Vi har 
spelat in en del av det här innehållet åt dig men rekommenderar även att du 
kontaktar lokala experter där du befinner dig. 

ROLLER
• Utse en ”ceremonimästare” som inleder och avslutar evenemanget, sammanför 

olika team och presenterar viktiga delevenemang under hela ditt CAT.
• Engagera vänner och kollegor som hjälper dig med logistiken, som: Har du 

slut på flaskvatten? Behövs det gafflar? Behöver du skyltar? Du måste se till att 
småsaker som de här inte tar upp all din tid eller försenar programpunkterna. Vi 
rekommenderar starkt att du utser ytterligare två till tre ”fåraherdar” som ser till 
att allt flyter på. 

DELTAGARE
• Under evenemanget rekommenderar vi att varje team består av olika typer av 

tänkare med olika kunskaper för att få en dynamisk lösning. Vi vill ha mer än 
bara programmerare och utvecklare. Kontakta gärna kreativa personer inom 
design och konst.

• Ett perfekt team innehåller både kreativa tänkare och tekniker. Dessutom behövs 
någon i teamet som projektleder lösningen och håller allt på rätt spår. Kasta även 
in en ”joker” – någon som kan få in nya tankegångar. Då blir ni oslagbara!

SCHEMALÄGGNING
• Tre dagar är den rekommenderade maxlängden för ett evenemang. 

Evenemanget bör även hållas över en helg – börja på fredag kväll och sluta på 
söndag eftermiddag. Om inte lokalerna eller budgeten räcker till fungerar det 
även med två dagar. Börja på fredag kväll och sluta på lördag kväll. Tänk på att 
med mer tid hinner prototyperna bli mer kompletta. 

• Vi rekommenderar inte att ni håller på hela natten. Då blir deltagarna 
utmattade och resultaten uteblir. Det kan även vara svårt att få använda 
lokalerna över natten. 

PLATS
• Ni ska vistas i lokalerna länge. Ljusa och luftiga utrymmen med fönster ökar 

kreativiteten! 
• Se till att platsen är lätt att hitta och ligger centralt, och att det är lätt att ta sig 

in i byggnaden. Sätt upp skyltar som visar vägen och se till att de som jobbar 
i entrén (receptionist, concierge m.m....) känner till vad och var evenemanget är 
om någon frågar.

• Eluttag, grenuttag och förlängningskablar – beräkna hur många du tror att 
ni behöver och dubbla sedan antalet! Många datorer och telefoner behöver 
ström under hela evenemanget.

• Det är viktigt att ha tillgång till internet, så kontrollera att det finns WiFi i lokalen. 
Är det avgiftsbelagt? Blir signalen sämre när ni är i er lokal? Är anslutningen 
tillräckligt snabb och kraftfull för att klara antalet enheter som ska kopplas upp?

Bästa tipsen för att få 
ett lyckat CAT
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MAT OCH FÖRFRISKNINGAR
• Ha dryck och tilltugg redo när deltagarna anländer. Då har alla något 

att göra och får ny energi medan de väntar. Se till att det serveras ordentliga 
måltider eftersom alla ska jobba, och att det finns dryck och snacks under hela 
evenemanget. Även Insiders blir hungriga av att jobba! Se till att det finns olika 
alternativ, som vegetariskt, kosher och halal.

ÄMNE
Välj ett ämne som för samman communityn, och som främjar konstruktiva samtal och 
lösningar. Ett Create-A-Thon handlar inte om argument och debatt. Det handlar om att 
lära sig mer om ett problem som ni alla brinner för, att stödja lokala organisationer som 
kämpar med problemet varje dag och att bidra till en bättre värld.
Vi frågade våra Windows Insiders vad de brinner för, vilka problem som 
påverkar samhällen över hela världen och kan ge dig en utgångspunkt för CAT-
evenemangets tema. Om du har andra idéer får du gärna dela dem med oss!

1. Hemlöshet:
a. Kroniskt hemlösa
b. Nyligen frigivna från fängelser och anstalter
c. Psykiskt sjuka

2. Rimligt prissatta bostäder 
3. Psykisk sjukdom/stigmatisering som associeras med psykisk sjukdom
4. Användning av naturresurser som vatten 
5. Utbildningsbrist

a. Teknik inom skolor och utbildning
b. Programmeringsundervisning i tidig ålder
c. Tillgång till utbildning i fattiga områden
d. Finansiering av högre utbildning
e. Teknikundervisning för äldre 

6. Teknikundervisning till dem som just fått tillgång till internet
a. Australiens ursprungsbefolkning
b. Etniska grupper i Afrika

7. Mat till svältande
8. Självmordsförebyggande
9. Stöd till krigsveteraner

a. Självmordsförebyggande
b. Återgång till civilt liv
c. Yrkeskunskaper

10. Använda HoloLens för att behandla fysiska funktionsnedsättningar genom att 
använda ett headset för mixad verklighet

Bästa tipsen för att få 
ett lyckat CAT (forts.)



HITTA DIN IDEELLA SAMARBETSPARTNER
Nu när du har valt ett ämne väljer du en lokal partner här. Om du har kontakt med en 
ideell organisation som inte finns med på listan än så kan du skicka ett meddelande 
till oss på wipevent@microsoft.com så hjälper vi dig att lägga till den organisationen. 

LOGISTIK: PLATS
Förutom att lokalerna ska vara ljusa och luftiga bör du leta efter följande:
• Internetåtkomst är väldigt viktigt! Se till att det finns WiFi och att signalen är 

bra överallt i lokalerna. Då kan deltagarna samlas och arbeta var de vill. Eluttag i 
hela lokalen behövs, samt grenuttag och förlängningskablar. Alla behöver ladda 
sina datorer, telefoner osv., så det bör finnas minst ett grenuttag för varje team. 
Dessutom behöver fåraherdarna eluttag för datorer, projektionsutrustning osv. 

• Rummet bör vara möblerat i grupper med plats för 4–6 personer i varje. 
Även om personalen har ordnat rummet på ett bra sätt, vill teamen säkert flytta 
runt möblerna så att det passar deras arbete under dagen.

• Ofta blir deltagarna så uppslukade av arbetet att de vill fortsätta jobba medan 
de äter. Se till att det finns tillräckligt med plats att servera mat och dryck i 
CAT-mötesrummet.

• Lokalerna bör vara centralt belägna för alla deltagare. Det är alltid bra att välja 
en lokal som ligger nära buss-/tåg-/tunnelbanestationer. Om de flesta kör bil till 
evenemanget bör det finnas parkeringsplatser i närheten.

• Se till att sätta upp skyltar vid alla ingångar så att det är lätt för deltagarna att 
hitta rätt. 

• Blädderblock, whiteboard-tavlor, post-it-lappar, sharpie-pennor osv. är bra 
att ha till hands för att skriva ner idéer.

• Bakgrundsmusik kan vara bra för kreativiteten. Tänk bara på att musiken ska 
vara just i bakgrunden – den får inte vara så hög att den är distraherande.

Bästa tipsen för att få 
ett lyckat CAT (forts.)
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EXEMPEL: KÖLN, TRE DAGAR

Dag 1
15.00  Välkomstceremoni och 

introduktion

15.30–16:00  Kontextpresentation:
15.30–16.00  Spel för goda ändamål

16.00–16.30  Blixtföredrag:
16.00–16.30  Intro till lösningsdesign

16.30–18.00  Generera idéer
16.30–18.00  Bilda team

18.00  Avslut

Dag 2
9.00–10.00  Frukost
9.00–10.00

9.30–10.00  Blixtföredrag:
9.30–10.00  Att berätta en historia 

(video)

10.00–12.00/  Arbete/
10.00–12.00  Mentorer går runt

12.00–13.00  Lunch
12.00–13.00

13.00–15.30/  Arbete/
13.00–15.30  Mentorer går runt

15.30–16.00  Blixtföredrag:
15.30–16.00  HoloLens

16-00–18-00/  Arbete/
16.00–18.00  Mentorer går runt

17.00  Middag

18.00  Lämna tillbaka 
datorer/avslut

Dag 3
9.00–10.00  Frukost
9.00–10.00

10.00–13.00/  Arbete/
10.00–13.00  Mentorer går runt

13.00 Lunch

13.00–14.00  Avsluta projekten
13.00–14.00

14.00–15.00  Presentationer
14.00–15.00

15.00–16.00  Nätverka
15.00–16.00

16.00  Lämna in datorer/
avslut
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EXEMPEL: SEATTLE, TVÅ DAGAR

Dag 1
18.00–19.00  Välkomstceremoni och 

öppnande  
Kontextpresentation: 
Det komplexa 
problemet med 
hemlöshet

19.00–19.30  Middag och bilda team

19.30–20.00  Idéer, färdigställa team

20.00  Börja jobba!

22.00  Lämna in datorer/Avslut

Dag 2

9.00–10.00  Frukost

10.00  Blixtföredrag: Introduktion 
till prototyper

10.30– Arbete/  
12.00 mentorer går runt

12.30–13.30  Lunch och 
inlärningstillfälle: 
Introduktion till 
Datavetenskap

13.30–16.00  Arbete/mentorer går 
runt

16.00  Blixtföredrag: Att berätta 
en historia

16.30–18.00   Gör klart lösningarna

18.00  Presentationer

19.00  Middag och mingel

22.00   Avslut

Bilaga A:  
Exempel för CAT  
(två dagar och tre dagar)



TIDSLINJE FÖR PLANERING

Sex veckor innan
• Välj ett ämne
• Hitta och bjud in ämnesexperter
• Kom överens med experterna om ett datum (det är lättare än att försöka hitta 

experter till ett redan fastslaget datum)
• När datumen har fastställts: hitta en lokal
• Överväg att skaffa ”företagssponsorer” som kan 

 ◦ tillhandahålla möteslokaler utan kostnad eller till minimal kostnad
 ◦ bidra med mat och dryck
 ◦ bidra med hjälp som utvecklare/programmerare, kontakt med ämnesexperter osv.

• Samordna med WIP-teamet och bjud in lokala Windows Insiders
Fyra till fem veckor innan
• Boka lokalen
• Bekräfta med experterna
• Bjud in deltagare
• Engagera organisationer som kan hjälpa till att hitta deltagare och dela inbjudan
Två till tre veckor innan
• Bevaka svar på inbjudan 
• Bjud in fler deltagare om det behövs
• Bekräfta lokalbokningen och beställ mat och dryck
En vecka innan
• Skicka påminnelse med e-post till dem som har svarat
• Bekräfta med/påminn experterna
• Beställ mat och dryck
• Skaffa material som namnskyltar, Post It-lappar, pennor osv.
• Bekräfta schemat med alla som arbetar med evenemanget – catering, lokal, 

föredragshållare osv. 
Create-A-Thon-dagen
• Ha det så kul!
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Bilaga B:  
Före evenemanget



MALL FÖR INBJUDAN

Hej!
Jag är medlem i Windows Insider Program, en av världens största grupper som 
använder teknik för att göra gott. Jag har en känsla av att du har samma intresse.
Med tanke på det arbete du gör inom {infoga aktuellt område/problem} vill jag 
bjuda in dig till ett Create-A-Thon där vi fokuserar på {infoga aktuellt område/
problem}.
Projektet kan vara ett företag, en ideell organisation, ett program, en 
volontärinsats, ett förnyat varumärke, vad som helst. Vi kommer att ha experter 
från ideella eller andra organisationer som ska prata mer ingående om problemet 
lokalt (hemlöshet, bostadskris osv.) och hjälpa oss komma fram till lösningar som 
kommer att vara till nytta för staden. 
Vi skulle bli väldigt glada om du ville delta i vårt kommande Windows Insider 
Create-A-Thon (CAT) om några veckor. Vi samlas i {namn på stad} för att ta itu 
med {ämne}.
När:   Dag, datum och tid (ange tider för de olika dagarna eftersom tiderna kan 

variera)
Plats: Namn på möteslokal, adress, rummets namn/nummer (om tillämpligt)
Hur: Hyperlänk till en registreringswebbplats (t.ex. Eventbrite)
Målet med våra Create-A-Thons är att:
• Använda teknik för att skapa något positivt och användbart för den stad vi bor i 

och älskar.
• Engagera ett brett spektrum av upphovsmän i en stad så att vi kan lösa svåra 

problem på unika sätt.
• Få lokala grupper att arbeta tillsammans, både ansikte mot ansikte och sedan 

på ett virtuellt plan.
Det lokala problem vi arbetar med i {stad} är {ämne}.
Detta #WINsiders4Good-initiativ är skapat AV Insiders FÖR Insiders. 
Genom att få Insiders förstår kraften hos tekniken och den fantastiska grupp de 
tillhör kan de förändra världen.
Vi hoppas du vill komma och se när det händer.
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Bilaga C:  
Inbjudningar till  
ideella organisationer



TVÅ DAGARSMODELL: DETALJERAT PROGRAM 
Dag 1 *
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*Starttiden bör anpassas efter deltagarna och normala kontors- och skoltider.

Bilaga D: Detaljerade program baserade på 
WIP-teamets erfarenheter

TIDSRAM SCHEMALAGD TID PUNKT PÅ DAGORDNINGEN INFORMATION VERKTYG

En timme 
innan

16.00 Ställ i ordning och 
förbered

Se till att lokalen är iordningställd på ett sätt som främjar 
kontakt och samarbete. Rekommendation: Ha dryck och tilltugg 
redo när deltagarna kommer.

30 min 16.30 Mingel Alla kommer inte vara helt punktliga. Sätt av lite tid åt 
ankomst och mingel. Det kanske inte behövs om alla är 
superpunktliga, som i Tyskland :)

15 min 17.00 Program- och 
kontextpresentation

Ägna 15 minuter åt att förklara varför du har samlat 
deltagarna, vad du vill uppnå och vilket ämne eller problem 
gruppen ska arbeta med.

Exempel på 
PowerPoint 

-presentation

30 min 17.15 Deltagarpresentation Låt alla deltagare presentera sig, vad de vill lära sig eller kan 
lära ut, vilka kunskaper de har och någon rolig personlig 
information som de kan dela med sig av.

15 min 17.45 Djupdykning i ämnet I En lokal representant från en ideell organisation, experten, bör 
presentera den komplexa frågan, berätta hur organisationen 
hanterar det, vad som fungerar och inte fungerar. 

15 min 18.00 Djupdykning i ämnet II Rekommendation: Det bästa är att ha högst två representanter som 
presenterar olika typer av lösningar.

15 min 18.15 Frågestund med 
experterna

Låt gruppen ställa frågor till båda representanterna efter 
deras presentationer.

30 min 18.30 Middag Deltagarna minglar, börjar fundera på lösningar och träffar 
potentiella teammedlemmar. 

30 min 19.00 Bilda team och 
presentera lösningsidéer

Be dem som har potentiella lösningar att presentera 
sina idéer, be dem ange vilka typer av kunskaper som 
behövs och hjälp dem att bilda ett team som innehåller en 
projektledare, en utvecklare/programmerare, en kreativ 
designer och en joker för att utveckla idéer och HA ROLIGT!

1,5–2 timmar 19.30 Arbete Idéerna är i färskt minne och nya team bildas. Ge teamen 
tid att organisera sig kring idén och hur de ska arbeta som 
grupp.
Rekommendation: Det är inte bra att jobba hela natten. Alla blir 
utmattade. Vi rekommenderar att dagen avslutas kl. 21.00 eller 
22.00 så att alla får vila inför en lång dag fylld med hackande.

21.00–22.00 Avslut

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


TVÅ DAGARSMODELL: DETALJERAT PROGRAM (FORTS.)

Dag 2 *

TRE DAGARSMODELL: DETALJERAT PROGRAM
Hela dag 1 kan vara samma. Dag 2 – i stället för presentationer får deltagarna möjlighet att arbeta.
Dag 3 *
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*Starttiden bör anpassas efter deltagarna och normala kontors- och skoltider.

Bilaga D: Detaljerade program baserade på 
WIP-teamets erfarenheter (forts.)

TIDSRAM SCHEMALAGD TID PUNKT PÅ DAGORDNINGEN INFORMATION VERKTYG

30 min innan 08.30 Ställ i ordning och 
förbered

Se till att rummet ser ut som när ni lämnade det, och 
ställ det i ordning för frukost.

30 min 9.00 Frukost Deltagarna träffar sina teammedlemmar och äter 
frukost för att få energi till en produktiv dag. 
Rekommendation: Se till att det finns gott om kaffe och olika 
frukostalternativ.

30 min 9.30 Blixtpresentation: Att 
berätta en historia

Video: Mästarberättaren James Whitaker Att berätta en 
historia – video

Två timmar 10.00 Arbete Teamen börjar skissa på sina projekt, fördela uppgifter osv.

En timme 12.00 Lunch Dags att ta paus, få något att äta och återvända till gruppen 
med förnyad energi!

Fyra timmar 13.00 Arbete Teamen fortsätter arbeta med sina projekt

En timme 17.00 Arbetsmiddag Teamen färdigställer sina presentationer

En timme 18.00 Presentationer Teamen presenterar sina lösningar

En timme 19.00 Nätverk Teamen har möjlighet att mingla, diskutera de presenterade 
lösningarna, utbyta kontaktinformation och planera sitt 
fortsatta samarbete i projekten!

En timme 21.00 Lämna in datorer/avslut Sammanfatta, tacka deltagarna, avsluta

TIDSRAM SCHEMALAGD TID PUNKT PÅ DAGORDNINGEN INFORMATION VERKTYG

30 min innan 08.30 Ställ i ordning och 
förbered

Se till att rummet ser ut som när ni lämnade det, och 
ställ det i ordning för frukost.

30 min 9.00 Frukost Deltagarna träffar sina teammedlemmar och äter frukost för att få energi till 
en produktiv dag.
Rekommendation: Se till att det finns gott om kaffe och olika frukostalternativ.

Tre timmar 9.30–12.30 Färdigställ presentationer 
och prototyper

När det börjar bli dags för avslut – teamen färdigställer sina 
prototyper och presentationer.

30 min 12.30–13.00 Lunch

En timme + 13.00–avslut Presentationer Ge varje team tid att gå igenom sin lösning (10 minuter) och 
sätt av tid för frågor från deltagarna. Tidsåtgången beror på 
hur många deltagare och team du har. 

Sammanfattning och 
avslut

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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När du letar efter ideella organisationer och NGO-partners kan du börja med den här 
listan. Om du inte hittar den här kan du kontakta oss på wipevents@microsoft.com. 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram Vikas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Bilaga E:  
Ideella organisationer 
och NGO-partners iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières/ 
Läkare utan gränser

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Rädda barnen

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Källa: NGO-råd: Världens 500 främsta NGO https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
https://www.amnesty.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.ashoka.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.hrw.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.pih.org/
https://plan-international.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
http://www.savethechildren.org/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/en/
http://www.voixlibres.org/
http://www.wvi.org/
http://www.ycabfoundation.org/
https://www.ngoadvisor.net
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