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Dette er Prospera

Vi donerer kompetanse

tilsvarende en verdi på over 

18 millioner kroner hvert år

Ideelle formål får hjelp til å 

vokse slik at de kan

skape mer samfunnsnytte

Vårt nettverk er 

landsdekkende med over 

600 pro bono-konsulenter



Ingen gode løsninger på samfunnets

utfordringer skal hindres av 

manglende kompetanse eller

kapasitet.

Vår visjon er:
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Bilde bankett

Våre 

samarbeidspartnere:

Pro Bono-bankett 2018



Vi har hjulpet syke barn 

gjennom strategisk

utvikling for 

Sykehusklovnene

Foto: Ida Brekke

Sykehusklovene tredoblet sin aktivitet og har 

i dag en 80% gjennkjenningsrate blant 

publikum.



Vi har hjulpet de

svakeste gjennom

organisasjonsutvikling 

for

Kirkens Bymisjon
“Samarbeidet med kompetente og 

engasjerte mennesker har fått oss til å 

se handlingsrom og nye måter å gå 

videre på.”

Maggi Hatløy - Virksomhetsleder,

Kirkens Bymisjon Stavanger



Slik fungerer et Prospera-prosjekt:

TEAM

Prospera setter sammen et 

team av 4-6 frivillige.

Alle har minimum 3 års

erfaring og høyere

utdanning.

CHALLENGE

Teamet løser en 

utfordring for en ideell 

organisasjon.

Vi hjelper typisk med 

økonomi, vekst, strategi, 

kommunikasjon eller juss.

FASTE RAMMER

Prosjektet varer i

3 måneder og gjøres på 

kveldstid. I løpet av denne 

perioden donerer hvert 

team-medlem 60 timer.

STØTTE

Teamet støttes av Prospera 

underveis. Det gjøres 

evalueringer under og etter 

prosjektet for å sikre en 

fantastisk opplevelse for 

de som deltar og topp 

resultater for de vi hjelper.



Milepæl: Kickoff Prosjektbeskrivelse Midtveis evaluering Overlevering Evaluering

Temperaturmåling 1
(Gjøres av prosjektmentor)

Temperaturmåling 2
(Gjøres av prosjektmentor)



ABC-teamet

Anniken Aasen

Prosjektleder

Teamutvikling, produkt- og tjenesteutvikling.  

Anne Guri Solem

Kommunikasjon, strategisk ledelse, foreleser ved BI

Kathrine Koren Bjertnæs

Organisasjonsutvikling, markedsføring, erfaring fra 

ideell sektor

Camilla Juul

Organisasjonsutvikling, digitalisering, integrerings-

politikk 

Tor Martin Norvik

Animasjonsfilm, branding, design, kommunikasjon

Anne Elisabeth Wedø

Endringsledelse, økonomi, selskapsledelse

Inge Hovd Gangås

Prosjektmentor

Strategi og innovasjon, investering 



Kartlegging av erfaringer fra Australia og Danmark. Hva bør 
videreføres og hvilke feil bør man unngå?

Innhente ønsker fra de forskjellige alliansepartnerne. 
Hva trenger de for å lykkes med spredningen av modellen? 
Hvilken støtte, verktøy og rammeverk er nødvendig for at de 
skal lykkes med å spre ABC-programmet gjennom sine 
virksomheter?

Utvikle S-M-A-R-T-E hovedmål for prosjektet (Spesifikke –
Målbare – Attraktive – Realistiske – Tidsbestemte –
Evaluerbare)

Trinnvis handlingsplan frem mot 2021. Hvem gjør hva og i 
hvilken rekkefølge?
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Suksessfaktor

• Alliansepartnerne er viktig i vårt 

arbeid 

• Kartlegging av hva trenger dere 

for å lykkes med å 

operasjonalisere ABC-modellen

• Intervju med flest mulig 

alliansepartnere i nær fremtid



Vi ønsker å begeistre dere med den jobben vi gjør i Prospera-

prosjektet og vi gleder oss til å overlevere rapporten i juni





T a k k f o r  m e g !

annikenaasen68@gmail.com  

Tlf 415 000 50


