ANSØGNINGSSKEMA: FAGLIGT NETVÆRK
Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer
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C/O
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Øvrige (danske) organisationer i
netværket:
(tilføj gerne flere)
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(fra 1/1 2010:) Carl Nielsens Allé 15 A, 2100 Kbh Ø
Tlf: 3927 1440
E-mail: info@aidsfondet.dk
Kontaktperson:Henriette Laursen
(fra 1/1 2010: ) AIDS-Fondet
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E-mail: info@aidsfondet.dk
Kontaktperson: Henriette Laursen
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• AC-Børnehjælp
• ADRA Danmark
• Afrika Kontakt
• AIDS-Fondet
• AXIS
• Bibelselskabet
• Bongo Development Tourism
• BØRNEfonden
• Care Danmark
• Danske Handicaporganisationer
• Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
• Dansk Røde Kors
• Dansk Ungdoms Fællesråd
• DBL- Institute for Health Research and Development
• Folkekirkens Nødhjælp
• HIV Danmark
• Ibis
• IMCC
• International Børnesolidaritet
• Institut for Menneskerettigheder
• Dansk Netværk for international Sundhedsforskning, KU
• Institut for Antropologi, KU
• Læger Uden Grænser
• Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid Denmark
• NGO Fontana (Fontanas Venner)
• Red Barnet
• Sex & Samfund
• Sikker6.info
• SOS Børnebyerne
• U-landshjælp fra Folk til Folk
• Ulandssekretariatet
• Ungdommens Røde Kors
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Støtteperiode for det faglige netværk:

Aidsnet har en planlægningshorisont på 3 år (2010-2012) men har i
denne ansøgning beskrevet aktiviteter og budget for 2010 (jævnfør
retningslinierne).

Andre finansieringskilder til Netværket:

Aidsnet har i 2010 en brobygningsbevilling fra 2009, som finansierer en
stor del af netværkets aktiviteter. Vi har valgt at præsentere NGO-forum
for den samlede ansøgning for netværket, men så fratrække det beløb, vi
allerede har finansieret. Det synes at være den enkleste og mest
transparente måde for såvel netværket som NGO-forum, men hvis der
ønskes en opdeling, kan dette også gøres.
2010: 250.000 kr.
2011: 750.000 kr.
2012: 750.000 kr.
I alt søges for perioden 2010-2012: 1.1750.000 kr.
Finansieringsbehov: 250.000 kr.
Allerede finansieret (via brobygning): 500.000 kr.
Ansøgning til NGO-forum 2010: 250.000 kr.
Nej

Er dette en genansøgning (har tidligere
søgt Udenrigsministeriet, Minipuljen
eller NGO-forum)?

Nej
Aidsnet har eksisteret siden 2000 og har været støttet at Danida siden
2003

Ansøgt beløb fra NGO-forum samlet:

Ansøgt beløb fra NGO-forum første år:

Resumé
Aidsnet har eksisteret siden 2000 og har modtaget økonomisk støtte til netværksaktiviteter siden 2003.
Netværket har siden sin oprindelse oplevet en stadig tilgang af nye medlemmer, og de forskellige evalueringer
af netværket har vist, at medlemmerne drager stor nytte af netværket og finder det meget relevant og
kvalificerende for deres arbejde. Samtidig er netværkets tema desværre fortsat meget relevant og påtrængende i
de danske ngo’ers udviklingsarbejde og et område, der er i konstant udvikling, både epidemiologisk,
metodemæssigt, medicinsk/teknologisk osv. Der er derfor fortsat meget stort behov for at ruste de danske
ngo’er til at arbejde med hiv og aids. Derfor søger Aidsnet nu om midler til at kunne videreføre netværket i en
ny og forhåbentlig mere bæredygtig struktur og med nye innovative tilgange til hiv/aids og til
erfaringsudvekslingen og vidensudviklingen i netværket. Der søges om midler til at videreføre netværket i de
kommende 3 år.

Dato:

Underskrift (ansvarlig person):

1. Netværkets tema
•

Beskriv det faglige tema, som netværket beskæftiger sig med.

UNAIDS vurderer, at der ved udgangen af 2007 (nyeste tal) var 33 millioner hiv-smittede i verden, hvoraf
2,7 millioner er nytilkomne i 2007. 2 millioner mennesker døede af aids-relaterede sygdomme i samme år.
Efter mere end 25 år med hiv-pandemien er den stadig en af de største trusler mod en virkeliggørelse af
2015-målene, især i Afrika syd for Sahara. Således vil bekæmpelse af hiv-pandemiens omfang og
konsekvenser i de kommende år fortsat være en overordnet, strategisk prioritet for den danske
udviklingsbistand jf. Danidas strategier for hiv/aids og fremme af SRSR i udviklingslande.
Pandemiens negative effekt på mulighederne for at virkeliggøre 2015-målene skyldes især det faktum, at hiv
og fattigdom er tæt relateret i den forstand, at fattigdom fører til sårbarhed, som øger risikoen for at blive
smittet med hiv. Hiv og aids fører ligeledes til øget fattigdom, idet sygdommens karakter som seksuelt
overført betyder, at den især rammer og dræber mennesker i den mest arbejdsdygtige og reproduktive
aldersgruppe. De omfattende konsekvenser heraf for smittede og deres familier, bl.a. i form af forringede
indkomstmuligheder og ernæring stiller krav om en på én gang både bredspektret, fokuseret og
multifacetteret indsats. Det er bredt anerkendt, at pandemien ikke kun er et sundhedsproblem men en
udviklingsproblematik, der er tæt relateret til stort set alle samfundssektorer, og derfor relevant og
uundgåelig at forholde sig til og indtænke i udviklingsindsatser generelt. Som et eksempel på pandemiens
vidtfavnende konsekvenser kan nævnes, at FN’s Sikkerhedsråd i 2000 satte hiv og aids på dagsordenen for at
diskutere pandemiens konsekvenser for fred og sikkerhed.
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Samtidig kendetegnes hiv og aids som fagligt område af, at udviklingen går meget stærkt, dels i forhold til
forskning inden for det sundhedsmæssige, sociale og økonomiske felt, dels i forhold til handelsretlige
betingelser, fortalervirksomhed og aktivisme. Set i et forsknings- og udviklingsperspektiv er hiv og aids
endvidere et af de områder, der tidligst blev præget af krav om evidens, hvilket stiller krav til alle aktører om
systematisk at forholde sig til spørgsmål som ”virker det?” og ”gør denne indsats mere skade end gavn?”.
Et specifikt eksempel på udviklingens kompleksitet og hastighed er anti-retroviral behandling, som det inden
for en kort årrække er blevet teoretisk muligt at gøre tilgængelig for alle med behov for behandling . I praksis
indebærer denne mulighed imidlertid krav om at forholde sig til en række nye problemstillinger, f.eks. i form
af spredning af resistens, betydningen af stigmatisering som en hindring for brug af tilbuddet om ARV
behandling, og ageren i forhold til sundhedssystemers (manglende) kapacitet. Omkring 4 millioner hivsmittede er i dag i behandling, men det skønnes, at der fortsat er 5 millioner flere, der har behov for
behandling. Desuden bliver betydningen af også at kunne arbejde med hiv-smittede en voksende opgave,
ikke mindst i arbejdet med at gå imod diskrimination samt forsvare og oplyse om hiv-smittedes egne
seksuelle og reproduktive rettigheder.
Hiv og aids-indsatserne relaterer sig i forebyggelsesarbejdet tæt til spørgsmålet om seksualitet,
seksualoplysning og seksuelle rettigheder – hvilket er stærkt tabuiserede og politisk vanskelige emner, der
stadig i dag møder stor og vedholdende modstand fra både politisk, religiøs og patriarkalsk side.
Beskriv behovet for et netværk inden for dette tema og hvordan netværket bidrager til at opfylde
dette behov.
Hiv og aids udgør, på den ovenfor beskrevne baggrund, en særlig udfordring for de danske ngo’er og deres
partnere i Syd, som er nødt til at indtænke konsekvenserne af pandemien i alle forhold, der relaterer
henholdsvis internt til hvad hiv og aids betyder for organisationen og eksternt til hvad hiv og aids betyder for
udviklingsprogrammers udførelse og resultater.

•

Evalueringen af Aidsnet fase II (Grontmij / Carl Bro A/S 2009 – se bilag 1) undersøgte dels værdien af
Aidsnet blandt sine medlemsorganisation og dels ønsker til netværket i en ny fase. Evalueringen gav et
stærkt og entydigt positivt billede af hvordan netværkets aktiviteter havde været en reel støtte for
medlemsorganisationernes arbejde. For de 7 udvalgte parametre, som blev undersøgt specifikt, har der været
positiv fremgang på alle områderne i forhold til baseline. Det gælder bl.a. udviklingen af aids-strategier i
organisationerne, hvor 78% svarer, at Aidsnet har givet vigtig faglig inspiration i dette arbejde. 93%
anvender materialer fra Aidsnet i deres best practice-arbejde. Der er etableret gode kontakter til forskere.
Evalueringen slår entydigt fast, at medlemsorganisationerne ønsker en fortsættelse af Aidsnet, der stadig
opleves og prioriteres som meget relevant for medlemsorganisationerne. Der er således stadig behov for et
aktivt netværk på det faglige felt.
Beskriv hvordan temaet relaterer sig til de overordnede udviklingstendenser og tværgående
problemstillinger inden for udviklingsbistanden.
Det har længe været anerkendt, at hiv og aids har så vidtrækkende konsekvenser for udviklingsprocesser, at
det underminerer udviklingsprocesser og påvirker alle samfundet sektorer og derfor må integreres som et
tværgående hensyn i udviklingsindsatser. Tilsvarende stiller Danida krav om, at bevillingsmodtagere skal
redegøre for, hvordan hiv og aids indtænkes i det projekt, der søges midler til, i erkendelse af at indsatsen
kan undermineres af manglende hensyn til hiv og aids.
•

Hiv og aids er et af prioritetsområderne i den danske udviklingsbistand. Det ses bl.a. ved, at der er en
selvstændig strategi for såvel hiv og aids som for seksuel og reproduktiv sundheds-området. Ligeledes
prioriteres bevillinger til området relativt højt, og i 2009 forventes hiv og aids-indsatser at beløbe sig til 900
mio. kr. og målet er stigende. Hiv og aids har ofte fungeret som løftestang for andre problematikker, f.eks. i
relation til køn og rettigheder.
NGO-forum identificerede ligeledes området som en prioritetsområde, som man gerne så, der fortsat blev
indarbejdet i ngo’ernes kapacitetsopbyggende netværksarbejde.
Beskriv netværkets specifikke vinkling af temaet: er der fokus på kapacitetsopbygning,
serviceydelser, organisationsudvikling eller fortalervirksomhed?
Netværkets aktiviteter og prioriteringer sker løbende og i overensstemmelse med de konkrete behov, som
•
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medlemsorganisationerne har identificeret. Med 33 medlemmer er det et meget bredt netværk, og der er i
sagens natur også en vis bredde i de behov og prioriteter medlemmerne har. I en fase III vil vi, i
overensstemmelse med evalueringens anbefalinger, lægge vægt på:
• at vi fortsætter med en bred aktivitetspalette, der tilgodeser de mange organisationers forskellige behov.
• at vi fortsat udvikler best practice-arbejdet.
• at vi styrker samarbejdet med forskere og forskningsmiljøer og netværk -også i Syd.
• at Aidsnet fortsat udfylder sin funktion som international lyttepost og formidler af information, data og nye
diskussioner til ressourcebasen i Danmark. Det gøres gennem en bred vifte af formidlingsaktiviteter
(arbejdsgrupper, nyhedsbreve, fyraftensmøder og seminarer).
• at vi stadig udvikler nye og innovative aktiviteter, der afspejler medlemmernes behov.
I den nye fase vil vi desuden sætte særligt fokus på
• sammenhængen mellem hiv og aids og SRSR (seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheds)-området
• udvikling af fortalerarbejdet i syd og nord
Beskriv hvordan temaet relaterer sig til organisationernes rolle som partnerorganisationer med
civilsamfundsorganisationer i syd.
Netværkets overordnede formål er at styrke de danske ngo’ers kapacitet til at støtte deres partnerorganisationer
i Syd i hiv og aids-arbejdet. Derfor er det syd-problemstillingerne – og de danske udviklingsorganisationers
kapacitet til at være kompetente partnere for syd-ngo’er – der er styrende for netværkets prioriteter.
•

I Aidsnets vedtægter beskrives netværkets formål i følgende 3 punkter:
• Aidsnet arbejder for at styrke og forbedre den internationale hiv og aids-bekæmpelse i
udviklingslandene.
• Aidsnet har til formål at øge kapaciteten samt videns- og strategiudviklingen hos de danske ngo'er og
forskningsinstitutioner, der arbejder med hiv og aids i udviklingsbistanden (eller som ønsker at gøre
det).
• Målsætningen er at indgå i systematisk erfaringsudveksling og dokumentation af erfaringer samt at
udvikle metoder til integration af hiv og aids-indsatser i bistandsarbejdet med henblik på at øge den
faglige kapacitet i ngo-miljøet.

2. Netværkets baggrund
•

Lav en kort beskrivelse af netværkets opståen, historie, formål og evt. hidtidige aktiviteter,
herunder:
o Hvornår og hvordan er ideen til netværket og de aktiviteter, som I søger støtte til, opstået?
o Hvordan har medlemmerne fundet sammen om at danne netværket og hvilke roller har de
forskellige organisationers haft?
o På hvilket grundlag er de forskellige deltagende organisationer blevet identificeret? (evt.
optagelseskriterier).

Aidsnet blev, efter et par års forarbejde, formelt stiftet på et stormøde d.27.maj 2002 med det formål at styrke
de danske udviklings- og nødhjælpsorganisationers indsats i kampen mod spredningen og de negative
konsekvenser af hiv-pandemien i lavindkomstlandene. Dannelsen skete på baggrund af en erkendelse af den
centrale rolle, et netværkssamarbejde kan spille i at udveksle og udvikle den viden om hiv og aids, der findes
blandt de danske hiv-, udviklings- og nødhjælpsorganisationer samt forskningsinstitutioner.
Netværket har gennem sin levetid set en konstant tilvækst i antallet af medlemsorganisationer. Mens der
igennem en længere periode har været en kerne af organisationer, der har været særligt aktive og fungeret som
drivkraft og primus motor i netværket, har de øvrige medlemmer i forskellige perioder deltaget i eller stået bag
forskellige aktiviteter, som de har haft særlig interesse for eller kompetencer til at kunne bidrage med.
Ifølge den hidtidige struktur, har aktiviteterne i høj grad været forankret i de tematiske arbejdsgrupper, som har
udgjort en grundlæggende struktur. I disse arbejdsgrupper har der typisk været en fast kerne af mere eller
mindre permanente medlemmer, og samtidig en tilgang af nye medlemmer, der i en periode har haft interesse
for arbejdsgruppen. Aktiviteter, som ikke har været koblet op på en af arbejdsgrupper, så som studiekredse
(hvor man har taget forskellige faglige diskussioner op på baggrund af en bog, som deltagerne har læst), har
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tiltrukket medlemmer, som ikke nødvendigvis har været aktive gennem arbejdsgrupper, så det er lykkedes at få
så mange som muligt til at deltage gennem at tilbyde et varieret udbud af aktiviteter.
Forskellige organisationer har gennem årene været repræsenteret i Styregruppen, som hele tiden har haft
repræsentation af alle tre typer af medlemmer har været repræsenteret: 1) Udviklings- og
nødhjælpsorganisationer med partnere og aktiviteter i Syd, 2) hiv-organisationer med hovedfokus på danske
forhold, og 3) forskningsinstitutioner. Udviklings- og nødhjælpsorganisationerne er den primære målgruppe for
netværkets, idet formålet med netværket er at styrke og forbedre de danske hiv/aids-indsatser i Syd, hvor disse
organisationer opererer. De to øvrige typer medlemmer – hiv-organisationerne og forskningsinstitutionerne –
bidrager til netværket med deres erfaringer og kompetencer.
Nye medlemmer optages løbende i netværket. Aidsnet er åbent for organisationer og institutioner, der arbejder
med og/eller har faglig interesse i det internationale aids-arbejde i udviklingslandene. Netværket samarbejder
desuden med enkeltpersoner, der er med til at sikre den faglige ressourcebase. Netværket har, som det fremgår
af Bilag 1, en bred skare af medlemmer, der alle er præget af deres egenart og indbyrdes forskellighed.
•

Skitser forberedelsesprocessen der har resulteret i denne ansøgning, herunder møder og
forundersøgelser.
•

•

•
•

Evaluering: Netværket blev evalueret af Gront/Carl Bro A/S i begyndelsen af 2009 (se bilag).
Evalueringen viste, at medlemmerne fortsat oplever et stort behov for et netværk med dette
fokus.
Årsmøde/generalforsamling: På Aidsnets årsmøde (generalforsamling) i maj 2009 blev
evalueringens hovedresultater fremlagt som udgangspunkt for en diskussion om hvad man
ønsker og vil prioritere i netværket fremover.
E-mail konsultation: Netværkets medlemmer har løbende udvekslet ideer og inputs til
ansøgningsprocessen og udkast til ansøgningen er blevet konsolideret med styregruppen.
Styregruppemøder: Netværkets styregruppe har holdt en række møder, hvor man har
diskuteret netværkets fremtidige tematiske fokusering, arbejdsmetoder og organisering.

Denne proces, som har ført til beslutningen om at formulere denne ansøgning, har vist en generel meget stor
tilfredshed med netværket blandt medlemmerne, som derfor ønsker at bevare netværket for at sikre
kvaliteten af deres hiv og aids-relaterede arbejde.

3. Netværkets organisering
•

Skitser hvordan netværket er eller tænkes organiseret, herunder beslutningsstruktur, tværgående
arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer og økonomistyring.

Netværkets årlige generalforsamling (årsmøde) vil udgøre den øverste beslutningstagende myndighed, som
f.eks. vælger medlemmer til styrelsen, værtsorganisation og godkender årsregnskab og vedtægtsændringer.
Hver medlemsorganisation har én stemme ved årsmødet.
Lead agency (AIDS-Fondet) er økonomisk og juridisk ansvarlig i forhold til bevillingen. Derudover er lead
agency ansvarlig for den daglige drift, faglig ledelse, økonomi, monitorering og afrapportering til NGO-forums
fælles netværkssekretariat.
Lead agency er derudover vært for og har det daglige ansvar for Aidsnets sekretariat med
netværkskoordinatoren, som vi anser for afgørende for netværket. Vi håber at kunne fastholde en ca. ½ tids
stilling til en netværkskoordinator. Koordinatoren vil yde administrativ og faglig støtte og bistand til netværket,
samt facilitere samarbejde indenfor netværket med henblik på erfaringsudveksling, læring og
kapacitetsudvikiling. Ligesom hidtil vil Aidsnet samarbejde med de øvrige faglige netværk om f.eks.
kursusaktiviteter af fælles relevans, hvor de tilegnede færdigheder afprøves igennem tematisk specifikt
gruppearbejde.
Styregruppen vil have ansvaret for udmøntningen af de igangsatte aktiviteter og for forvaltningen af de
bevilgede midler, udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser (udarbejdes hver 3. måned og fremsendes til den fælles
netværkskoordinator, som er omtalt nedenfor, mhp. støtte) og kommissorier, samt evt. ansættelse/opsigelse og
brug af lønnede ad hoc konsulenter og ressourcepersoner. Styregruppen træffer beslutninger om overordnede,
strategiske prioriteringer i netværket, samt om godkendelse af ansøgninger til aktiviteter og økonomiske
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prioriteringer, mens netværkskoordinatoren kan træffe beslutninger på dagligt niveau.
Årsmødet er netværkets øverste beslutningstagende instans, hvor medlemmerne træffer beslutning om valg til
styregruppen, vedtægtsændringer, godkendelse af årsregnskab, samt valg af værtsorganisation.
De medlemsorganisationer, der påtager sig rollen som tovholder for en aktivitet eller et tema, vil have ansvaret
for planlægning, afvikling, monitorering og afrapportering (inkl. opdatering af Aidsnets hjemmeside vedr.
aktiviteten) af aktiviteten til styregruppen. De enkelte medlemsorganisationer vil påtage sig rollen som
tovholder på temaer og aktiviteter, som de har særlig interesse for, erfaring med og/eller kapacitet til at stå for.
Det indebærer, at den enkelte tovholderorganisation vil være ansvarlig for udarbejdelse af ansøgninger til
styregruppen og for den bevilling, som de modtager, for at gennemføre aktiviteten.
• Hvorledes vil ansvaret for netværket blive fordelt imellem netværkets organisationer?
(Se punktet ovenfor)
•

Hvorledes vil ansvaret for netværket blive fordelt inden for den ansvarshavende organisation?
• Direktør Henriette Laursen har det overordnede ansvar, dvs. at koordinatoren refererer til hende.
• Kirsten Madsen (senior rådgiver, internatonal afdeling),
• Laura Kirch Kirkegaard (projektleder, international afdeling),
• Jakob Sloth Madsen (projektleder, international afdeling) og
• Henriette Laursen (direktør) vil fungere som faglige sparringspartnere til koordinatoren.
• Kirsten Madsen, medlem af styregruppen for Aidsnet.
• Bente Twena er regnskabsansvarlig.

Begrund og beskriv tilknytningen af evt. koordinator og brug af konsulenter. Vedlæg
arbejdsbeskrivelse for evt. koordinator og konsulenter.
Den evaluering, der blev foretaget i januar 2009, konkluderede entydig, at koordinatoren og sekretariat har
spillet en yderst væsentlig rolle for dynamikken i Aidsnet. Samtlige interviewede repræsentanter vurderer, at
supportfunktionen er fuldstændig central for aktivitetsniveau og netværkets sammenhængskraft (s. 25 i
evalueringsrapporten). Evalueringen fremhævede den funktion, som sekretariatet spiller som international
lyttepost, som det, der vurderes mest positivt (side 3 i evalueringsrapporten). Denne funktion er måske mere
udtalt i Aidsnet regi sammenlignet med andre netværk, fordi Aidsnet har valgt en fagligt tungere profil, og fordi
det er et relativt snævert fagområde (s. 23 i evalueringsrapporten). Koordinatorens faglige profil har adskilt
Aidsnet fra de fleste andre netværk og vurderes at være en meget central faktor i netværkets succes som
formidler af faglig viden. ”Det er med andre ord vigtigt at fastholde såvel sekretariatsfunktionen som
koordinatorfunktionen i et fremtidigt Aidsnetværk” (side 25).
•

Det er derfor blevet besluttet, at det fortsat vil være afgørende for netværkets funktion og succes at have en
koordinator tilknyttet (se Bilag 14- stillingsbeskrivelse for koordinatoren). Aidsnet har noteret, at NGO-forum
har sendt et klart signal om, at netværkene skal nedskalere koordinatorfunktionen og tager denne melding til
indtægt ved at implementere en ny struktur og organisering, hvor en række af aktiviteterne i højere grad skal
bæres af medlemmerne, som fremover vil påtage sig rollen som tovholdere for temaer og aktiviteter under
netværket. Det er hensigten, at det øgede medlemsansvar for aktiviteterne vil bidrage til en øget grad af
ejerskab og bæredygtighed.
Aidsnet vil samtidig opfordre til, at der arbejdes med udviklingen af et netværkssekretariat tilknyttet NGOforum, som kan være en række af netværkenes tværgående aktiviteter og behov. Det kunne fx dreje sig om at
styrke netværkskommunikationen og erfaringsopsamlingen (evt. via fælles hjemmeside); at fremme metodisk
erfaringsudveksling, at understøtte nye initiativer og aktiviteter. Der er tidligere lavet et oplæg til et sådant
fællesnetværks sekretariatet, og hvis vi ender med, at de enkelte netværks koordinatorfunktionerne
nedprioriteres, kunne man med fordel søge at samle nogle af opgaverne op i et fælles ngo-sekretariat.

4. Ressourcebasen
•
•
•
•

Beskriv den danske ressourcebase inden for netværkets område, herunder andre netværk inden for
samme fagområde.
Beskriv organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til aktivitetens tema.
Beskriv kort eventuelle andre internationale netværk og/eller videnscentre på området.
Beskriv eventuelle planer om samarbejde med netværk i udviklingslande.
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Kombinationen af tre forskellige kategorier af medlemsorganisationer giver Aidsnet en meget bred
ressourcebase og giver medlemsorganisationerne uafhængigt af kategori adgang til at trække på kompetencer
indenfor et bredt felt.
De i netværket deltagende (i) "Udviklings- og nødhjælpsorganisationer med internationale erfaringer" har
typisk langvarige og vidtspændende erfaringer med arbejde indenfor en række sektorer i udviklingslande i
Afrika og Asien. Deres hiv og aids-specifikke erfaringer og viden kan kategoriseres indenfor følgende
hovedpunkter:
- Oplysnings- og forebyggelsesaktiviteter på lokalsamfundsniveau,
- Involvering af specifikke, udsatte målgrupper (f.eks. børn, unge, kvinder),
- Samarbejde med forskellige typer af lokale partnerorganisationer (religiøse og sekulære organisationer,
græsrods- og paraplyorganisationer, ungdomsorganisationer),
- Pleje, støtte og omsorg overfor personer smittet med hiv og deres pårørende, herunder støtte til adgang til og
gennemførelse af behandling,
- Fortalervirksomhed og samarbejde med/involvering af PLHIV (People Living with HIV),
- Frivillig, anonym rådgivning,
- Rettighedsbaseret tilgang,
- Integration af hiv og aids og Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (SRSR),
- Faglig formidling og oplysningsaktiviteter.
For (ii) "hiv-aids organisationer med hovedfokus på danske forhold" gælder at de, især på nedenstående
områder, har opbygget kompetencer, hvori de danske udviklings- og nødhjælpsorganisationer kan hente
inspiration og erfaringer til brug for deres arbejde i Syd:
- Fortalervirksomhed for marginaliserede gruppers rettigheder (homoseksuelle, stofbrugere, prostituerede) og
imod stigmatisering,
- Meningsfuld involvering af hiv-positive og deres pårørende i projektarbejde og fortaler-virksomhed,
- Rådgivning i form af telefonservice, chat, patientgrupper og støttegrupper for pårørende,
- Design og gennemførsel af offentlige kampagner.
Endelig har de deltagende (iii) forskningsinstitutioner specifik viden og erfaringer på områderne:
- Overblik over forskningstilgange og –resultater,
- Etnografisk, praksisfunderet viden, ofte med fokus på kompleksiteten i forhold til f.eks. inddragelse af børn
og unge, relationer mellem dem der yder og modtager omsorg, social forebyggelse og adfærdsændring samt
lokale opfattelser af bl.a. sygdom, kønsforhold og seksualitet,
- Evidensbaseret arbejde, systematisk vidensøgning, dokumentation og videnskabelig formidling, herunder
forskning i sundhedssystemer og deres betydning for arbejdet med hiv-forebyggelse og udbredelse af
behandling,
- Empirisk funderet viden, ofte med analytisk fokus på netværkets tværgående perspektiver og temaer.
Aidsnet og netværkets medlemmer indgår i et vidtfavnende internationalt netværk også med organisationer i
udviklingslandene. Vi søger at optimere og udvikle dette samarbejde, bl.a. ved at holde os orienteret om
udvikling af metoder, manualer, publikationer, best practice etc.

5. Målsætninger og målgruppe
•

Gør rede for netværkets overordnede (flerårige) målsætning.

Mission: At katalysere en fortsat styrkelse af danske ngo’ers kapacitet til at udføre hiv og aids-aktiviteter af høj
kvalitet i lavindkomstlande.
Overordnede mål:
(i) Kapacitetsudvikling: Medlemsorganisationerne har opbygget og (videre)udviklet deres kapacitet til med
øget kvalitet at planlægge, gennemføre og evaluere hiv og aids-aktiviteter, især inden for områderne
forebyggelse, omsorg, behandling og fortalervirksomhed,
(ii) Erfaringsudveksling: Opsøgende og praksisbaseret udveksling af positive og negative erfaringer fra hiv og
aids-aktiviteter, herunder af den bedste tilgængelige evidens, er en grundfæstet praksis mellem netværkets
medlemsorganisationer,
(iii) Facilitering af samarbejde og koordination: Samarbejdet mellem netværkets medlemsorganisationer,
Udenrigstjenesten og andre interessenter indenfor hiv og aids-området er styrket med specielt fokus på
fremtidig opfølgning på Danidas hiv/aids strategi samt forbedret overblik over danske organisationers indsats
på hiv og aids-området.
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• Angiv netværkets konkrete målsætninger for aktiviteterne i det første støtteår.
Vedrørende (i) Kapacitetsudvikling:

- Kapacitetsopbygning finder sted på et differentieret niveau, der tager udgangspunkt i og tilgodeser de
forskellige typer af medlemsorganisationers behov.
- Kendskab til og forståelse for brug af relevante strategier og faglige metoder til at planlægge, gennemføre og
evaluere hiv og aids aktiviteter er udbredt og rodfæstet i et flertal af medlemsorganisationerne.
- Mainstreaming af hiv og aids er som princip udbredt i et flertal af medlemsorganisationerne.
- Den rettighedsbaserede tilgang er fastholdt og videreudviklet bl.a. via en fortsat fokusering på integrering af
hiv og aids og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.
- Medlemsorganisationernes hiv og aids-arbejde sker med bedre og mere meningsfuld involvering af hivsmittede.
- Netværket har arbejdet med og udviklet nye måder at sikre en forankring af den viden der genereres i Aidsnetregi i medlemsorganisationerne.
Vedrørende (ii) Erfaringsudveksling:
- Deltagelse i netværket fører til individuel kompetenceudvikling blandt deltagerne samt træner dem i hvordan
viden spredes med henblik på organisatorisk læring.
- Erfaringsudveksling med lokale hiv og aids-samarbejdspartnere i Syd inklusive medlemsorganisationernes
egne repræsentationer er formaliseret bl.a. med det formål at sikre kvalitet og relevans af netværkets
producerede og formidlede viden og materialer.
- Netværket har identificeret best practices inden for et eller flere udvalgte tematiske områder som f.eks.
mainstreaming.
Vedrørende (iii) Facilitering af samarbejde og koordinering:
- Samarbejde med et eller flere nationale eller regionale hiv og aids-civilsamfundsnetværk i Syd er etableret
med henblik på erfaringsudveksling, verificering af viden med lokale kilder (’videnstjek’) og bedre integrering
af viden om hiv-pandemiens karakteristika i Syd og Nord.
- Erfaringer fra projekter finansieret under Danidas hiv/aids NGO-pulje (’innovationspuljen’) udveksles
løbende i netværket.
- ngo-samarbejde omkring opfølgning på den danske hiv/aids strategi fra 2005 er formaliseret og faciliteres af
netværket.
- Aidsnet.dk (hjemmeside og extranet) er videreudviklet og profileret som det primære faglige referencepunkt
og mødested angående hiv og aids for netværkets medlemmer.
- Aidsnet.dk er integreret i en fælles webportal med de andre faglige ngo-netværk.
- Netværket formidler med faste intervaller nyheder samt faglig viden og analyser af mere dybdegående
karakter til medlemmerne.
Hvordan kan netværkets målsætninger sikre at kvaliteten på jeres arbejde i syd højnes?
Aidsnets aktiviteter finder kun sted når medlemsorganisationernes faktisk prioriterer tid til at indgå i
aktiviteterne. Dvs. der finder en meget hård prioritering sted i de enkelte medlemsorganisationer, om deltagelse
i en eller flere netværksaktiviteter faktisk kan bidrage til organisationernes arbejde i syd – ellers ville tiden til
netværksarbejdet ikke blive prioriteret.
Alle aktiviteter udspringer ligeledes af medlemmernes behov og egne agendaer, hvilket sikrer et ejerskab for
den viden/erfaringer, som Aidsnet aktiviteterne giver deltagerne. Det forventes, at den viden og læring, som
tilegnes gennem netværksarbejdet, vil blive anvendt i forbindelse med de danske ngo’ers partnerskabet og
projekter i syd og dermed styrke og forbedre hiv/aids-indsatserne i syd gennem anvendelse af f.eks. forbedrede
metoder og tilgange til hiv/aids-arbejdet.
•

• Beskriv netværkets målgruppe: Hvem forventer I vil få udbytte af netværkets aktiviteter?
Det forventes, at aktiviteterne først og fremmest vil gavne medlemsorganisationerne (som p.t. består af 33
danske udviklings- og humanitære organisationer, danske hiv-organisationer samt danske
forskningsinstitutioner). Derudover vil andre organisationer kunne få gavn af netværkets viden og ressourcer,
f.eks. som deltagere i arrangementer og via vidensdeling på hjemmesiden. Eftersom den forventede effekt af
aktiviteterne er at højne kvaliteten af det udviklingsarbejde, der udføres af de danske medlemsorganisationer, i
samarbejde med deres partnere i Syd, forventes aktiviteterne indirekte også at komme projekternes og
programmernes ”beneficiaries” til gode, ligesom den forbedrede kapacitet til hiv og aids-indsatser vil komme
sydpartnerne til gode i form af øget kapacitet gennem dialogen med deres danske partnere.

Netværket vil ikke kun fokusere på hiv og aids i en snæver sammenhæng men have et bredere fokus på seksuel
og reproduktiv sundhed, som der er en lang række danske organisationer, der beskæftiger sig med. Denne
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tilgang til hiv og aids-arbejdet giver potentiale for at få nye medlemmer og generelt samarbejde med en bredere
skare af organisationer, end det hidtil har været tilfældet.

6. Indikatorer og monitorering
•
•

Angiv succeskriterier/indikatorer i forhold til hver af de opstillede målsætninger.
Beskriv hvordan netværkets aktiviteter vil blive monitoreret

Målsætning
1. Medlemmerne
har
opbygget
og
videreudviklet deres kapacitet til med
øget kvalitet at planlægge, gennemføre
og evaluere hiv og aids-aktiviteter, især
indenfor
områderne
forebyggelse,
omsorg,
behandling
og
fortalervirksomhed.
2. Opsøgende og praksisbaseret udveksling
af positive og negative erfaringer fra hiv
og aids-aktiviteter, herunder den bedste
tilgængelige evidens, er en grundfæstet
praksis
mellem
netværkets
medlemsorganisationer.
3. Samarbejdet
mellem
netværkets
organisationer, Udenrigstjenesten og
andre interessenter indenfor hiv og aidsområdet er styrket med specielt fokus på
fremtidig opfølgning på Danidas hiv/aids
strategi samt forbedret overblik over
danske organisationers indsats på hiv og
aids-området

Indikator
-Øget antal organisationer med en nedskrevet
hiv/aids strategi (og/eller hvor hiv/aids-hensyn er
indskrevet i øvrige strategier).
-Arbejdet i Syd rettes i stigende grad mod nye
målgrupper som et resultat af ny viden og
indsigt.
-Organisationerne arbejder i stigende grad med
nye indsatsområder.
-Øget involvering af hiv-positive (i arbejdet i
Nord og Syd) på en meningsfuld og systematisk
måde.
- Øget antal organisationer, der benytter sig af
netværket og dets ressourcer og systematisk
opsamler best practices eller andre former for
læring og erfaring fra projekter.
-Styrkede relationer til forskningsmiljøet mhp. at
øge brugen af forskningsbaseret viden og
samarbejde
mellem
ngo’er
og
forskningsinstitutioner.
-Øget antal organisationer, der arbejder med hiv
og aids mainstreaming internt og eksternt.

Monitorering:
Netværket har udviklet en systematisk procedure, hvor alle aktiviteter kun bliver godkendt af styregruppen,
efter en ansøgningsprocedure, der nøje beskriver såvel formål, aktivitet, budget samt monitorering og
evaluering. Dvs. at den aktivitetsansvarlige organisation også er ansvarlig for evaluering, som forelægges
styregruppen så snart den foreligger. Derudover vil styregruppen jævnligt monitorere netværkets aktiviteter via
afrapporteringen fra aktiviteter. Aidsnets styregruppe og formand udarbejder en årlig rapportering af netværkets
aktiviteter hold op i mod de mål og planer, vi har haft. Endelig har netværket med 2-3 års mellemrum haft en
ekstern konsulent til at evaluere aktiviteterne i netværket i forhold til formål og medlemmernes forventninger
(senest Carl Bro- evalueringen, vedlagt som bilag 13).

7. Aktiviteter
•

Angiv varighed for den ansøgte støtte i antal måneder:

Aidsnet søger om økonomisk støtte fra NGO-forum i en 3 årig periode 2010 – 2012 (men i denne ansøgning
kun om midler til det første år, 2010). Vi har været usikre på, om vi kan søge en bevilling for 2010, der
integrerer brobygning + ny NGO-forum bevilling, eller om det var nødvendigt at skille de to ad. Vi søger nu
om model 1, men hvis dette ikke er muligt, vælges model 2.
Model 1) Vi har udarbejdet et samlet budget for Aidsnet i 2010, men fratrækker vores brobygningsbevilling.
Det betyder, at såvel NGO-forum og Aidsnet kun behøver at administrere og afrapportere på én bevilling i
2010.
Model 2) Der søges om midler til at dække, når vores eksisterende brobygningsbevilling udløber (forventet
september 2010).

9

Beskriv de planlagte aktiviteter i det første støtteår og de resultater, som aktiviteterne forventes at
føre til.
Aidsnet er i gang med en strukturændring som følge af nedskaleringen af sekretariatet i netværket og den
forventede nedgang i bevillingerne. Det betyder, at vi arbejder på at gøre medlemsorganisationerne til
tovholdere på aktiviteterne i stigende grad. Mens vi tidligere havde en række arbejdsgrupper (med
netværkskoordinatoren som vigtig tovholder), vil vi i 2010 etablere en række tematiske indsatser, hvor en
medlemsorganisation er tovholder for hver. Det betyder, at vi p.t. er lidt mere usikre på aktivitetsniveauet i
2010 samt det konkrete indhold af hvad, der vil ske i Aidsnet.
•

Aktiviteterne i netværket vil dels blive organiseret omkring de temaer, der nævnes nedenfor, og dels vil vi sikre
en vis fleksibilitet i planlægningen for at give mulighed for at forfølge interesser, behov og relevante emner i
den internationale debat. Tværgående aktivitet og samarbejde med andre netværk vil blive forankret i
sekretariatet.
Vi har p.t. fået konkrete forslag om en række temaer, som vi forventer vil blive gennemført i 2010, hvis vores
godkendte budget 2010 tillader det: Inden for hvert tema kan afholdes en række forskellige delaktiviteter, som
vi ikke har det fulde overblik over p.t., da detail-planlægningen endnu ikke er på plads. Men nedenfor nævnes
medlemmernes fremsatte forslag til mulige aktiviteter.
Tema
Særligt udsatte grupper (tovholder: AIDSFondet)
Baggrund: Formålet med dette tema er at
udstyre medlemmerne med redskabe til at
inkludere særligt udsatte grupper i deres
hi/aids-interventioner. Det er velkendt, at
mænd der har sex med mænd (MSM),
sexarbejdere, fængslede og stofmisbrugere
er særligt udsatte for smitte med hiv. Det er
ofte en særlig stor udfordring af udbrede
hiv/aids-programmer til disse grupper i Syd,
fordi de udsættes for kriminalisering og
stigmatisering i samfundet.
Faglig
oplysningsindsats
(tovholder:
AIDS-Fondet)
Formålet med dette tema er at fungere som
lyttepost for Aidsnets medlemmer og sikre,
at de er orienterede og involverede i
væsentlige politiske processer og policies på
hiv/aids-området, bl.a. som grundlag for
deres fortalerarbejde. I 2006 vedtog FN’s
medlemslande, som opfølgning på FN’s
hiv/aids deklaration fra 2001, en politisk
deklaration om hiv/aids med en målsætning
om at opnå ”universal access” til hivforebyggelse, behandling og omsorg inden
udgangen af 2010. I september 2010
afholder FN et ”high level meeting” for at
monitorere på MDG, hvor mål 6 omhandler
hiv og aids. År 2010 er også den danske
regerings frist for deres mål om at anvende
1 mia. kr. på hiv/aids-området. Det er uklart,
om regeringen vil fastsætte nye mål eller
skifte fokus til et helt andet område, evt.
vedtage en ny hiv/aids-strategi. I juli
afholdes en meget stor aids-konference i
Wien (IAS) med seneste udvikling indenfor
forskning, policy og praksis. 1 december er
Word AIDS Day, hvortil der knyttes et
globalt tema, som ngo’er kan fokusere på.

Eksempler på aktiviteter
• Åbent, uformelt fyraftensmøde med erfaringsudveksling
ml. Aidsnets medlemmer om at arbejde med særligt
udsatte grupper mhp. at kortlægge udfordringer og
barrierer.
• Møde med deltagelse af relevante internationale
organisationer mhp. erfaringsudveksling om at arbejde
med MSM i fjendtlige omgivelser.
• Workshop om hvilke danske erfaringer med arbejdet med
MSM, der kan bruges i Syd. Med deltagelse af LBL,
StopAids). Hvordan kan vi blive bedre?
• Løbende dialog om inklusion af sårbare grupper i
medlemmernes hiv/aids-programmer/strategier inkl.
udarbejdelse af guidelines og policies.
• Koordinering af IAS 2010 med for- og eftermøde for
Aidsnets medlemmer
• Deltagelse i IAS 2010 med direkte rapportering fra
konference på Aidsnets blog.
• Løbende monitorering af hiv/aids-specifikke nationale
og internationale nyheder og events; videreformidling
til medlemmerne via nyhedsbrev og webopdatering.
• Konsultationsprocesser i forbindelse med Universal
Access, MDG og evt. ny dansk hiv/aids strategi;
opdatering af medlemmer om temaer, møder og nye
policies.
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Seksuelle og reproduktive rettigheder i
Afrika – kapacitetsudvikling fra Syd til
Nord (tovholder: Sex & Samfund)

• 1-2 dages seminar hvor eksperter fra Afrika angriber
temaet fra forskellige vinkler
• Arbejdsgruppe der kigger på hvordan den brede tilgang
til seksuelle og reproduktive rettigheder kan føde ind
i hiv/aids-programmer, sundhedsprogrammer m.m.
• Seminar om lessons learned på området med netværket
Global Nomad
• Udgivelse af et paper/en artikelsamling om emnet.

Communication
and
development
(tovholder: ADRA). Formålet med temaet
er at udbrede kendskabet til og dele
erfaringer med brug af “communication for
development” som strategisk tilgang samt
etablere samarbejde med forskernetværk,
som kan bidrage med keynote speakers, og
derudover med bidrag fra de enkelte
organisationer, der burger medier og
kommunikation i deres arbejde med
hiv/aids.
Børn og unge berørt af hiv og aids Temaet opdeles i to elementer:
(tovholder: Red Barnet og Sex & Samfund).
1) Positiv forebyggelse (fokus på hivsmittede)
Formålet med temaet er at afdække hvad der
findes af viden på området (fagligt og
2) Lokalsamfund, der er i stand til at
centrale problemstillinger),
udvikle
støtte op omkring børn og unge,
konkrete idéer til hvordan denne viden kan
der er berørt af hiv og aids.
bruges aktivt hos Aidsnets medlemmer og
deres partnere i Syd (f.eks. i strategier,
• Arbejds/studiegruppe, udvikling af faktaguidelines, manualer, projektformuleringer
ark/dokumentationsmateriale/toolkit om de
osv., samt udvikle materiale på emnet til
to emner og hvordan de bedst integreres i
brug for medlemmer og deres Syd-partnere.
programarbejde.
• Seminar/fyraftensmøde
om
”positive
prevention med fokus på unge hiv-smittedes
seksuelle og reproduktive problemer og
behov.
• Dialogmøde forskere/ngo’er om hvordan
man kommunikerer om seksualitet til børn
og deres familier i en hiv-sammenhæng.
Evidenskurser for ngo’er: styrkelse af
• 2-dages kursus om baselineundersøgelser, v. DBL
brugen af forskning i hiv-projekter
• 2-dages kursus om ngo’ers brug af databaser,forståelse
(tovholder:
og kritik af videnskabelige artikler samt vurdering af
Sundhedsforskningnetværket/ENRECA).
etik i forsknings- og ngo-opgaver, v. DBL
Formålet med temaet er at gøre ngo’erne
• Systematisk opsamling og bearbejdning af den læring,
bedre i stand til at bruge eksisterende
der kommer ud af kurserne, v. ENRECA
videnskabelig
dokumentation
i
projektformuleringer.
Idéer til enkeltstående aktiviteter
• Seminar om ”HIV in Emergencies”.
foreslået af medlemmerne
• Studiekredse (faglige diskussioner med udgangspunkt i
fælles læsning af relevant bog).
• Introduktionskurser i hiv og aids, evt. i samarbejde med
Projektrådgivningen.
• Kursus i mainstreaming af hiv og aids.
• Møde om seneste udvikling i forhold til ”new
preventive technologies”.
• Seminar om status på Universal Access, forud for
UNGASS møde i 2010.
• Møde
med
UNAIDS
teamleader
for
menneskerettigheder Susan Timberlake.
Derudover vil der fortsat løbende blive produceret tematiske
nyhedsbreve. Aidsnets hjemmeside vil løbende blive holdt
opdateret og fungere som en vigtig ressource for medlemmer
og andre interesserede. Der vil regelmæssig blive udsendt emails til medlemmerne om nyheder og aktiviteter i netværket
samt fagligt relevant nyt.
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Ovenstående aktiviteter forventes at bidrage direkte til de opstillede målsætninger om øget kapacitetsudvikling,
erfaringsudveksling og facilitering af samarbejde og koordination.
Beskriv planlagte aktiviteter for perioden ud over første støtteår.
Vi planlægger, at de fleste af temaområderne fortsætter ind i 2011 og 2012, men vi har ikke p.t. konkret
planlægning af aktiviteter ude over enkelte konferencer. Vi har derfor forudsat en fortsættelse med stort set
samme aktivitetsniveau.

8. Forudsætninger og risici
• Beskriv de væsentligste forudsætninger for at aktiviteterne resulterer i de opstillede
målsætninger.
• Skitser mulige problemer eller risici, der kan vanskeliggøre eller forhindre opfyldelsen af
netværkets målsætninger.
Netværkets succes afhænger helt af medlemmernes aktive deltagelse og bidrag til netværksaktiviteter.
Derfor vil Aidsnet målsætningerne forudsætte at emnet forbliver en prioritet blandt medlemmerne og
de finder den ramme Aidsnet kan leverer som god og værd at investerer tid (og penge) i.
Med nedgangen i tid til koordinator funktionen og bevillingsstørrelsen er der en vis usikkerhed om i
hvor stor grad Aidsnets fremtidige struktur og kapacitet vil påvirke aktivitetsniveauet i netværket.

9. Metoder og vidensdeling
Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder netværket vil anvende til kapacitetsopbygning,
formidling, vidensdeling og erfaringsudveksling.
Aidsnet har udviklet en bred vifte af måder at arbejde med kapacitetsopbygning, formidling,
vidensdeling og erfaringsudvekseling på. Vi vil fortsætte med at bruge en bred palet samt at være
åben for nye måder. Under aktivitetslisten i punkt 8 ses en præsentation af hvorledes vi arbejder med
dette. Dvs. vi arbejder med:
o Arbejdsgrupper med fokus på tematisk eller geografisk afgrænsede områder, hvor
medlemmerne via oplæg om f.eks. projekt- og programindsatser deler erfaringer og
diskuterer effekten af forskellige metoder og tilgange til arbejdet.
o Studiegrupper
o Mentorordninger/peer review grupper
o Studiekredse mhp. dialog og faglig opkvalificering indenfor relevante emner
o Hjemmeside
o Nyhedsbreve
o Produktion af publikationer (værtøjspapirer, manualer, retningslinjer etc.)
•

Beskriv eventuelle nye metoder og tilgange til temaet.
Vi vil her især fremhæve innovative elementer i forhold til:
• En ny forankring af aktiviteterne i medlemsorganisationerne, da de i stigende grad fungerer som
tovholdere på hele temaer.
• Mentorordninger.
• Styrkelse af strategisk inddragelse af Syd, herunder netværksdannelse (kapacitetsudvikling fra
Syd til Nord).
• Rettighedsbaseret tilgang til hiv og aids i en bredere kontekst omkring seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder
• Styrkelse af forskningssamarbejdet
• Særlig fokus på udsatte og marginaliserede grupper, som typisk overses i hiv/aids-indsatser.
•
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•

Redegør for hvordan erfaringer fra syd tænkes inddraget.
o Kontakter til tilsvarende netværk i syd vil blive styrket.
o Sydpartnere vil blive inddraget f.eks. som oplægsholdere på seminarer, i
baggrundsgrupper/paneler i forbindelse med udarbejdelse af publikationer, planlægning og
afholdelse af seminarer og workshops.
o I erfaringsudvekslingen (gennem arbejdsgrupper, i studiegrupper osv.) vil de danske
ngo’er formidle erfaringer fra deres hiv/aids arbejde i Syd.

Beskrivelse af hvorledes netværkets opnåede faglige viden formidles videre til
medlemsorganisationer og andre.
Den opnåede viden vil blive formidlet til medlemmerne gennem forskellige informationskanaler:
Skriftlig formidling:
• Hjemmeside (www.aidsnet.dk)
• Nyhedsbreve (”Info-flash”), udsendt regelmæssigt per e-mail
• Temanumre, som udsendes per e-mail
• Faktaark, toolkits, guidelines, manualer, strategipapirer, seminarrapporter, referater,
evalueringsrapporter osv. produceret af Aidsnet
•

Mundtlig formidling
• Seminarer, workshops, arbejdsgruppemøder, stormøder for alle medlemmer,
styregruppemøder, arbejdsgrupper, studiekredse, sparring med koordinatoren eller i peer
review-grupper mellem medlemmerne

10.
•
•

Evaluering

Redegør for, hvordan I forventer at evaluere den ansøgte støtte til netværksaktiviteter.
Beskriv hvordan organisationerne inddrages i evalueringen

Det planlægges, at der afvikles en større evaluering (baseret på spørgeskemaer og interviews med
medlemmerne) i slutningen af den 3-årige netværksperiode, der udmønter sig en skriftlig
evalueringsrapport og afholdelse af et møde med mundtligt fremlæggelse af resultaterne og diskussion
af det videre perspektiv for netværket.

11.
•

Fremtidsperspektiv

Skitser netværkets tidshorisont ud over den samlede støtteperiode.

Aidsnets fremtid afgøres dels af om temaet forbliver relevant for medlemmerne, og dels om
deltagelsen i netværket bidrager med værdifuld viden og kapacitetsstøtte. Så længe det er tilfældet,
vil vi arbejde for at kunne fortsætte netværkssamarbejdet.
Det forventes ikke, at netværkets tema er mindre relevant om 3 år, når støtteperioden udløber. Så
længe der ikke findes nogen vaccine eller tilsvarende, der kan forebygge hiv-smitte, og hiv
fortsætter med at være en dominerende, blokerende faktor for sundhed og udvikling, lige så længe
vil det være afgørende for udviklingsbistanden, at aktørerne er i stand til effektivt og systematisk at
arbejde med disse problemstillinger i forhold til forebyggelse, støtte og behandling. Denne styrkelse
sker bedst gennem samarbejde, vidensdeling og erfaringsudveksling. Et stærkt netværk indenfor
hiv/aids vil derfor være en afgørende faktor for at effektivisere den danske ngo-bistand, som i
stigende omfang afsætter midler til hiv og aids-indsatser.

12.

Øvrige relevante oplysninger vedrørende netværket

BILAG:
1. Liste over medlemmer af Aidsnet
2. AIDS-Fondets vedtægter (værtsorganisation)
3. AIDS-Fondets årsberetning 2008 (hard copy eftersendes)
4. Revideret årsregnskab for AIDS-Fondet 2008 (hard copy eftersendes)
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5. Liste over medlemmer af bestyrelsen i AIDS-Fondet
6. Kort beskrivelse af AIDS-Fondet og relevante projekter
7. Liste over relevante projekter for øvrige medlemsorganisationer
8. Aidsnets vedtægter
9. Referat fra konstituerende møde
10. Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 19. oktober 2009 (herunder dokumentation
for valg af ansvarlig organisation/lead agency)
11. Aidsnet årsrapport 2008, inklusiv årsregnskab
12. Liste over styregruppens medlemmer
13. Evalueringsrapport Aidsnet 2009 (Carl Bro/Grontmij A/S) (kan downloades på
http://www.aidsnet.dk/Default.aspx?ID=4378)
14. Stillingsbeskrivelse koordinator
Lead agency (juridisk og økonomisk ansvarlig organisation)
Relevante bilag vedlægges: vedtægter, seneste årsberetning, senest reviderede årsregnskab, liste
med navne på bestyrelsesmedlemmer og liste over relevante projekter i forhold til det valgte
tema/netværket. (Angiv titel, land, bevilliget beløb og projektperiode).
Øvrige organisationer i netværket
Liste over relevante projekter i forhold til det valgte tema/netværket. (Angiv titel, land, bevilliget
beløb og projektperiode).
Netværket
Relevante bilag vedlægges: netværkets vedtægter, referat fra konstituerende møde, dokumentation
for valg af ansvarlig organisation, referat fra seneste medlemsmøde (årsmøde, generalforsamling,
e.l.), senest årsregnskab for netværket, liste med navne på medlemmer af besluttende organ (f.eks.
styregruppe) og liste over øvrig finansiering modtaget til netværkets aktiviteter inden for de sidste 5
år (Angiv titel, land, bevilliget beløb og projektperiode).
Øvrige bilag:
Bilagsnr.
Bilagstitel:
1
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