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Resumé
De fleste Danske NGOer har i dag en god forståelse for de udfordringer som
klimaforandringer udgør for deres arbejde, men kun få har for alvor taget fat på at
indarbejde klimatilpasning i deres programmer og projekter. Denne træningsworkshop vil
give deltagerne en indførelse i det teoretiske grundlag for klimatilpasning som tilgang i
udviklingssamarbejde, samt introducere værktøjer og metoder til at indarbejde
klimatilpasning i projekter og programmer. Træningen retter sig mod program
medarbejdere i NGO-Forum’s medlemsorganisationer der gerne vil have en forståelse for

de mere praktiske aspekter af at indarbejde klimatilpasning i programmer og projekter.

Dato:

Underskrift

(Ansvarlig person):

1. Aktivitetens tema
•

De fleste Danske NGOer har i dag en god forståelse for de udfordringer som klimaforandringer udgør for
deres samarbejdspartnere og målgrupper i udviklingslandene. Men kun få har for alvor taget fat på hvad klima
forandringerne i praksis kommer til at betyde for deres langsigtede arbejde og hvordan klimatilpasning i deres
programmer og projekter. Og udfordringen er stor. Hvordan kommer man i gang med at gennemtænke sine
indsatser og deres langsigtede indvirkning i et foranderligt klima med alle de implikationer det har for adgang
til ressourcer og services? Hvad findes der allerede af værktøjer og tilgange som kan hjælpe i denne proces?
Skal klimatilpasning indarbejdes i eksisterende projekter eller i nye programmer?

2. Forberedelsesprocessen
•

Man har i NGO-forum være bevidst om behovet for kapacitetsopbygning omkring klima tilpasning, og har
allerede sidste år haft en sådan aktivitet i sin arbejdsplan. På mødet i NGO-Forum’s stående udvalg d. 10
Marts blev dette igen bragt op og der blev udtrykt stor opbakning til at WWF og CARE skulle gå sammen om
at arrangere en træning omkring klimatilpasning i praksis for de andre NGOer.

3. Aktivitetens organisering
•

•

Træningen bliver planlagt og udført i samarbejde mellem WWF og CARE. Planlægningen varetages af de to
organisationers danske afdelinger, mens den tekniske del af træningen udføres af internationale eksperter
fra de to organisationer. WWF bidrager med sin ekspertise på de globale klimaudfordringer og internationale
mekanismer for at takle disse, samt tilgange og værktøjer indenfor ’Ecosystem based adaptation’. CARE
introducerer ’Community based adapation’ tilgangen og en række værktøjer og metoder udviklet til dette.
Gennem dette samarbejde får træningsdeltagerne en bred introduktion til metoder og værktøjer der kan
bruges til klimatilpasning på projekt og program niveau.
Da leveringen af en sådan træning ligger uden for både WWF og CARE’s umiddelbare mandat og
arbejdsplaner, må der indregnes omkostnings-godtgørelse for de to udenlandske eksperter der vil levere
selve træningen. Der er beregnet at hver af de to eksperter bruger en dag på træningen og en dag til
forberedelse, samt budget til rejseomkostninger fra hhv. Frankrig og England.

4. Målsætninger og målgruppe
•

•

Målet med denne træning er at give deltagerne en indførelse i det teoretiske grundlag for klimatilpasning
som tilgang i udviklingssamarbejde, samt at introducere eksempler på værktøjer og metoder til i praksis at
indarbejde klimatilpasning i projekter og programmer, og gennem konkrete eksempler at vise og inspirere til
deres anvendelighed.
Træningen retter sig mod program medarbejdere i alle NGO-forum’s medlemsorganisationer der gerne vil
have en forståelse for de mere praktiske aspekter af at indarbejde klimatilpasning i programmer og projekter.

5. Indikatorer og evaluering
•
•

Ved træningens afslutning vil der blive gennemført en kort evaluering, hvor også behovet og interessen for
opfølgning på denne første introduktion til praktiks klimatilpasning i projekter vil blive vurderet.
En kort træningsrapport vil blive udarbejdet og fremsendt til NGO-forum

6. Aktiviteter
•

Træningen vil blive detaljeret planlagt af WWF og CARE i August og vil blive afholdt på en endnu ikke fastsat
dato i september eller oktober.

Forventede resultat i
forhold til målsætninger

Aktiviteter i forhold til
målsætning(er)

Hvornår

Ansvarlig(e)

(Tilføj gerne flere rækker til skemaet)

7. Metoder og vidensdeling
•
•

Træningen vil hovedsageligt foregå som oplæg fra de to eksperter, muligvis med korte øvelser der skal
facilitere diskussion og inspiration til praktisk anvendelse af de værktøjer og metoder der introduceres.
Baseret på evalueringen og respons fra deltagerne vil det blive overvejet om en opfølgende træning skal
planlægges.

8. Øvrige relevante oplysninger vedrørende projektet

9. Bilag
Budget medsendes som bilag

