Rapporteringsformat – Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer

Afsluttende narrativ rapport
KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER
Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning til støtte af kapacitetsudvikling af danske civils洀
愀
fundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på
pts@ngoforum.dk.
Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog – eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form
ikke overskride 3 sider (eksl. forsiden og bilag).
Generelle oplysninger og finansiel rapportering
1. J.nr.

NF 119

2. Initiativets navn og kontakt person

Navn: LGBT i Syd.
Kontaktperson: Richardt Heers, LGBT Danmark.
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og
transpersoner

3. Værtsorganisation
Adresse, postnummer og by

Adresse: Nygade 7, 2., 1164 København K

Kontaktperson (navn og email)

Kontaktperson: Richardt Heers. E-mail: rh@lgbt.dk

4. Projektperiode for bevillingsaftalen

Start (dag/måned/år)

01.01.2012

Afslutning (dag/måned /år)

31.01.2013 (forlænget med en
måned ift. kontrakt efter aftale med
NGO Forum)

5. Rapporteringsperioden

01.01.2012 - 31.01.2013

6. Samlede omkostninger

Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt)

Faktisk

196.515,00

196.515,00

7. NGO FORUMs bidrag til projektet

Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt)

Faktisk

(i DKK – inkl. Administrationsvederlag)

DKK 196.515,00

8. Andre finansieringskilder (medfinansiering)

Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt
budget)

(i DKK – inkl. administrationsvederlag)

DKK 196.515,00
Faktisk
30.000 (Frivilligtimer)

17.500 (Frivilligtimer)
(i DKK – inkl. Administrationsvederlag)

9. Koordinator timer/uge

-

8 timer/uge

- Koordinator 8t/uge i 38 uger
- Studentermedhjælp 8t/uge i 24
uger
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Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed
10. Planlægning og samarbejde
Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne?
Organisationerne har samarbejdet i en styregruppe med jævnlige møder, hvor fagligt indhold såvel som udførelse af
planlagt, inkl. fordeling af opgaver ift. kvalitetssikring af indhold, kontakt til fokusgruppe-personer, fortalervirksomhed
m.m. Organisationerne har løbende givet feedback på det producerede indhold til webportal og input til udbredelse af
projektet, såvel som deltaget aktivt i at promovere resultaterne gennem distribution af håndbog og website.
Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne?
Den norske LGBT-organisation LLH, der har lang erfaring med lignende aktiviteter, har bidraget med rådgivning om
udvikling af de danske aktiviteter.
Institut for Menneskerettigheder har som kommende partner i fase 2 også deltaget i styregruppemøder i fase 1 og
bidraget med input til fagligt indhold og fortalervirksomhed,
Desuden er inddraget andre NGO’er og konsulentfirmaer inden for området ifm. målgruppeanalyse, behovsafdækning
og networking, og disse har givet sparring ift. aktiviteterne såvel som bidraget til at promovere resultaterne.
Hvem deltog i aktiviteterne og hvorfor var det vigtigt at bringe dem sammen?
Dansk Flygtningehjælp, Sabaah, Sex & Samfund og værtsorganisation LGBT Danmark. Sabaah og LGBT Danmark repræsenterer den specialviden og kontaktflade ift. LGBT, som det var projektets mål at udbrede kendskabet til i udviklingsarbejdet, og Dansk Flygtningehjælp og Sex & Samfund har bidraget med viden om og netværk inden for rettighedsbaseret udviklingssamarbejde, danske organisationers samarbejde med partnere i Syd, og praktikernes forhold og behov.
Fra LGBT Danmark har en række frivillige deltaget, hvilket er med til at forankre og fremtidssikre indsatsen i organisationen, samtidig med at projektet har øget det gensidige kendskab og samarbejdsfladerne mellem organisationerne.
11. Kapacitetsudvikling
Hvis muligt, beskriv hvordan de deltagende organisationer (og ikke kun de enkelte medarbejdere) har brugt den viden/de metoder, som er blevet præsenteret gennem aktiviteterne. Brug gerne eksempler til at illustrerer dette.
Aktiviteterne i fase 1 har dannet grundlag for organisationernes videre arbejde i fase 2, hvor viden og metoder er blevet omsat i en konkret konference med deltagelse af et stort antal medarbejdere og frivillige fra organisationerne udover de involverede i fase 1.
Webportalen er blevet brugt som arbejdsredskab af medarbejdere i Sex & Samfund i deres andre aktiviteter.
Inden for LGBT Danmarks store frivilliggruppe, herunder LGBT Ungdom, er der stor respons på især håndbogen,
som lyder, at den har øget viden om og interesse for LGBT-rettigheder i Syd, herunder interesse for fremtidige indsatser og samarbejder med partnere i Syd.
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Vidensdeling og kommunikation –
 På hvilken måde har initiativet bidraget til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering)?
 Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter).
- Webportalen lgbtnet.dk formidler omfattende ressourcer i tilgængelig og let søgbar form: database med lettilgængelige resuméer af rapporter og relevante dokumenter; oversigter over lovgivning, forhold for LGBT-personer og lokale
organisationer i udviklingslandene; toolkits og eksempler på best practices.
Er dissemineret gennem lancering til målgruppe via div. medier, konference, mailinglister mv.
- Minihåndbog, trykt på dansk og online-version på engelsk, formidler viden om området specifikt til målgruppen i lettilgængelig og praktiker-rettet form. Dissemineret gennem konferencer, seminarer, netværksmøder o.lign, og online
via mailinglister.
12. Innovation og nytænkning
Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis):
Samarbejdets første mål var at afhjælpe mangel på tilgængelig viden og relevante redskaber på området. Linjen i
samarbejdet var således klar: At forene organisationernes respektive kapacitet i et solidt vidensgrundlag, som fremtidige indsatser kan bygge videre på.
En nytænkende tilgang findes således i, at projektet var gennemtænkt som Fase 1 i en 3-trins-model bestående af 1)
vidensindsamling og –formidling, 2) dagsordensættende konference og anden fortalervirksomhed, 3) praktikerrettet
kapacitetsudvikling.
13. Fortalervirksomhed
Hvilke fortalermålsætninger har de samarbejdende organisationer haft eller forfulgt i perioden (politik og debat) og
hvilke resultater er opnået?
Det har været et højt prioriteret mål at få LGBT-rettigheder inkluderet i dansk udenrigs- og udviklingspolitik og dermed
også i det arbejde, der udføres i det danske NGO-udviklingsmiljø, hvilket er lykkedes med den nye rettighedsbaserede udviklingsstrategi og de tiltag, der er iværksat i den forbindelse.
LGBT i Syd-projekterne, fase 1, 2 og 3, stiller up-to-date viden og redskaber til rådighed for de udviklings- og menneskerettighedsorganisationer, som er indstillet på at tænke problematikker omkring seksuel orientering og kønsidentitet
ind i deres arbejde både i Nord og i Syd.

Aktiviteter og resultater
14. Fakta box
Antal åbne/offentlige arrangementer

0

Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer

0

Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde
med anden organisation)

0

Antal deltagere i større konferencer

0

Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning)

0

Antal deltagere i kursus/workshops/træning

0

Antal persondage (antal deltagere * antal dage)

0

Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper

7 frivillige i LGBT Danmarks
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arbejdsgruppe; 7
medlemmer i projektets styregruppe

15. Resultater
For resultatrapportering bruges rapporteringsformatets bilag 2.
Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad målene opstillet i ansøgningen er nået. Brug
gerne eksempler fra interne evaluerings/refleksions sessioner.
16. Opfølgning
Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)?
Samarbejde og resultater er allerede fulgt op i 2 efterfølgende faser af projektet: konference oktober 2012 (fase 2), og
en igangværende fase 3 med videreudvikling af website og kapacitetsudviklingsforløb. Alle faser har en gennemgående styregruppe af repræsentanter for partnerorganisationerne.
17. Problemer og justeringer
Hvilke problemer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden?
Det absolut største problem var den oprindelige webleverandør Lucumas konkurs under implementeringen og den
ringe kvalitet i firmaets forudgående leverance, hvilket medførte forsinkelse i tidsplan, meget merarbejde for koordinator og ekstra udgifter til udbedring af mangler i design.
Dette betød mindre tid til at involvere de deltagende organisationer i at kvalitetssikre indhold op til lancering, men
samarbejdet omkring dette fungerede ikke desto mindre godt med stor fleksibilitet og forståelse fra partnerne.
Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført (punktform og begrundelse)?
Justeringer i arbejdsplan:
- grundet ovennævnte konkurs: koordinator brugte mere tid end planlagt på at færdiggøre website inkl. løsning af div.
tekniske problemer; derfor mindre tid til at producere håndbog, hvorfor layout af denne blev købt eksternt hos grafisk
designer, mens koordinator brugte tid på indholdsproduktion. Koordinator lagde herudover ca. 50 ulønnede timer som
frivillig for at færdiggøre projektet.
Justeringer i budget:
- grundet ringe leverance fra konkursramt webfirma: udgift til re-design af website
- grundet merarbejde ifm. website jf. ovenstående: ekstra udgift til layout af håndbog
- grundet fejl i løbende beregning af faktisk udgift til løn til studentermedhjælp og koordinator er udgiften endt på
112.212 kr og overstiger dermed budget på 107.000 kr. (Det skyldes dels, at arbejdsgiverbidrag + udgift til lønsystem
først er medregnet efterfølgende (i alt ca. 1500 kr); dels en fejl i koordinators løbende sammentælling af timer, hvor
16 arbejdstimer er blevet overset, men korrekt bogført som projektomkostning af arbejdsgiver).

SAMMENDRAG
18. Sammendrag (max 1/3 side)

Format udarbejdet den 01.03.2012

Side 4 af 5

Rapporteringsformat – Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer

Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af de vigtigste resultater, problemer og læring i bevillingsperiode (max.
1/3 side). Formålet er at sammendraget kan bruges direkte i den fælles rapportering for puljen til støtte af kapacitetsudvikling (se evt. sidste års rapport på: http://www.ngoforum.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=61
Retten til at være den man er
Den nye rettighedsbaserede udviklingsstrategi omfatter også LGBT-rettigheder: Menneskerettigheder for bøsser,
lesbiske, biseksuelle og transpersoner, nogle af de mest udsatte og forfulgte grupper i en række af de lande i Afrika
og Mellemøsten, hvor Danmark har partnerskaber og udviklingsmæssig fokus.
Hermed er Danmark – langt om længe - på linje med bl.a. vore nabolande og med internationale tendenser på udviklingsområdet omkring seksuel orientering og kønsidentitet.
Det er her LGBT i Syd-projektet kommer ind i billedet. Det er et kapacitetsopbygningsprojekt, som har til formål at
sætte fokus på LGBT-rettigheder inden for internationalt udviklingsarbejde og at styrke danske NGO’ers viden om
LGBT-relaterede problemstillinger til brug både i egne organisationer og i deres udviklingsprojekter i Syd.
LGBT i Syd har modtaget støtte fra NGO Forum i 2012 g 2013. Projektet er opdelt i tre faser:
Fase 1, som er gennemført i 2012, består af en webportal og vidensdatabase, LGBTnet.dk med udvalgt, relevant
information og materiale om emnet samt en minihåndbog om seksuel orientering i udviklingsarbejdet.
I fase 2 blev der i oktober 2012 afholdt en velbesøgt, international konference på Christiansborg: ”Sexual minority
discrimination and development cooperation – the necessity of integrating LGBT rights in development programs”.
I fase 3 vil webportalen blive udviklet og udvidet på en række specialområdet: Sundhed, forskning og uddannelse,
børn og unge, sport og fritid, arbejds- og erhversforhold, osv.
Der vil desuden blive gennemført et kapacitetsudviklingsforløb, hvor danske udviklingsorganisationer, repræsenterende forskellige tematiske fokusområder, får opbygget kapacitet til at adressere LGBT-problemstillinger.
LGBT i Syd, fase 3, gennemføres i løbet af 2013.

BILAG
Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget.
Bilag 2: Resultat rapportering
Andre dokumenter der kan være relevante som bilag:
- Program for større aktiviteter
- Deltagerliste
- Sammendrag af evalueringer
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