
A 

 

ANSØGNINGSSKEMA FOR PROCESBEVILLINGER / 

A OG B (DKK 30.001-400.000)  

 

Initiativets titel Kapacitetsudviklingsforløb om de-institutionalisering i arbejdet med udsatte 

og marginaliserede børn og unge 

Lead-organisation (juridisk 

og økonomisk ansvarlig 

organisation) 

 

Organisationens navn: SOS Børnebyerne 
Adresse: Amerikavej 15C, 1756 Kbh. V,  
Kontaktperson: Lene Godiksen 
Tlf: 33 73 12 05 / 60 60 33 05 
E-mail: lgo@sosbornebyerne.dk 

Øvrige ansøgende 

organisationer 

 

 

For samtlige ansøgende organisationer: Sat op i alfabetisk rækkefølge: 

100% for børnene: Camilla Legendre, cdw@100pct.org 
Adresse: Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K. 
Tlf: 22 27 53 15 
 
ATOS: Rita Tisdall, alternativestoseperation@gmail.com 
Adresse: Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K. 
Tlf: 22 43 53 73 
 
DMRU: Ole Ramsing, ora@dmr.org 
(Repræsenterer 38 medlemsorganisationer, heraf flere der arbejder med 
børn, især Assist, Viva, Fremtid og Håb) 
Adresse: Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg 
Tlf: 39 61 27 77 

Ansøgt støtteperiode Fra dato: 01 December 2020 

Til dato: 31 maj 2022 

Antal mdr. i alt: 18 

Ansøgt beløb fra Globalt 

Fokus (DKK)  

399.975 DKK 

Hvis relevant: 

medfinansiering af 

betydning for gennemførsel 

af initiativet i form 

egenfinansiering, 

samfinansiering etc.  

188.140 DKK 

Puljen for kapacitetsudvikling 

(v. 30.06.20) 

mailto:cdw@100pct.org
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDK884DK884&sxsrf=ALeKk01O8uz1LydyoWjl1Y2SOSQUksyb1A%3A1601533156527&ei=5HR1X8TIH4TykwWdtrq4Aw&q=100%25+for+b%C3%B8rnene&oq=100%25+for+b%C3%B8rnene&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToCCC46AggAOgoIABCxAxBGEIICOgUIABDLAToGCAAQFhAeOggIABAWEAoQHjoICAAQCBANEB46BAgAEA1QsIkJWN_TCWDd1wloAnABeACAAYACiAHMFpIBBjMuMTQuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjEyo_335LsAhUE-aQKHR2bDjcQ4dUDCA0&uact=5
mailto:alternativestoseperation@gmail.com
mailto:ora@dmr.org
https://www.google.com/search?q=DMRU&rlz=1C1GCEA_enDK884DK884&oq=DMRU&aqs=chrome.0.69i59j0l6j5.1237j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 2 
 

Resumé (maks. 15 linjer): 

Formålet med dette projekt er at styrke kapaciteten, videndeling og samarbejde blandt primært danske 

CSOer, der arbejder med udsatte børn og unge, der har mistet eller er i fare for at miste forældreomsorg. 

Dette gøres gennem en række seminarer som sætter fokus på forskellige problemstillinger, der både belyser 

årsager til omsorgssvigt, intersektionalitet og forskellige erfaringer inden for anbringelsesområdet (quality 

alternative care).  Forløbet knytter an til væsentlige prioriteter i Verden 2030 og ikke mindst verdensmålene 

og forholder sig specifikt til FN Resolutionen fra 20191 med særligt fokus på børn uden forældreomsorg. 

Kapacitetsudviklingsforløbet vil primært bestå af en række seminarer med deltagelse af erfarne Syd-partnere, 

medlemmerne af netværket og eksperter inden for Alternative Care, samt interne konsultationer med en 

ekspert inden for specifikke problemstillinger. Læringsproduktet kommer til at bestå af indsamlede cases i 

relation til FN Resolutionen, der samles i en vejledende og let tilgængelig form, samt ”Alternative Care Talks” 

(ACTalks), korte videoer med formidling af de væsentligste pointer og anbefalinger. 

Målet er at sikre at danske CSO’er og Syd-partnere, der primært eller sekundært arbejder med 

omsorgssvigtede og anbragte børn kender til FN resolutionen 2019, at de bidrager til mere data om disse 

børn, at de har viden om og redskaber til at arbejde for alternativer til institutionaliseringen. Samtidig er 

ambitionen at forløbet kan inspirere nye samarbejder og netværk både i og uden for Danmark. 

 

 

 

  

                                                           
1 2019 UN Resolution on the Rights of the Child focusing on children without parental care (A/RES/74/133). 
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1. Strategisk relevans og behov 
Begrund hvordan ansøgningen er strategisk relevant og beskriv hvilke reelle behov, den imødekommer 

1. Formål 
Formålet med denne ansøgning er at styrke samarbejdet mellem de ansøgende organisationer og 
forbedre videndeling med det bredere civilsamfund omkring den meget udsatte og marginaliserede 
gruppe af børn og unge, der har mistet eller er i fare for at miste forældreomsorg. Projektet er således i 
tråd med det guidende princip i Verdensmålene om ”leave no one behind”, som også står centralt i 
Verden 2030. Men arbejdet med disse børn og unge bygger i høj grad på intersektionalitet og handler 
derfor i lige så høj grad om andre af de væsentlige emner i den udviklingspolitiske og humanitære 
strategi, så som beskyttelse af uledsagede børn og unge på flugt, adgang til uddannelse (SDG 4), 
beskyttelse mod vold, overgreb og tidlige ægteskaber (SDG 5 og 16.2). Derfor vil 
kapacitetsudviklingsforløbet også have som ambition at bringe flere organisationer, der normalt ikke 
samarbejder, sammen om at dele erfaringer og ekspertise og dermed være med til at nedbryde siloer i 
det danske civilsamfund (SDG 17). Debatten om de-institutionalisering er også relevant for børn og unge 
med handicap. Endelig knytter det an til diskussionen om, hvordan vi bedst engagerer og inddrager 
frivillige, som organisationer sender ud for at bidrage til det sociale arbejde, og samtidig beskytter de 
børn, der er mest skrøbelige. Dette er derfor yderst relevant i forhold til Civilsamfundspolitikken. 

Globalt Fokus seks indsatsområder Projektets relevans (hvis flere, i prioriteret 
orden, hvor 1 har størst relevans): 

1. FN’s verdensmål 1 

2. Det humanitære, udviklingsmæssige og fredsopbyggende 
arbejde (herunder triple nexus) 

2 

3. Et ’future fit’ og innovativt civilsamfund 3 

4. Klima og bæredygtig omstilling  

5. Civilsamfundets råderum  

6. Ledelse  

2. Relevans 
Ved at opbygge større kapacitet og viden hos de danske CSO’er og deres partnere i syd om quality 
alternative care og de-institutionalisering vil projektet sikre, at danskstøttede projekter i Syd vil kunne 
arbejde mere målrettet i henhold til 2019 FN Resolutionen. Resolutionen kalder på beskyttelse af udsatte 
og marginaliserede børn og unge, der er anbragt, på flugt eller hjemløse. 

Kapacitetsudviklingsforløbet skal opbygge tilstrækkelig viden hos danske CSO’er og deres partnere i syd 
om hele rettighedskomplekset, som alternative care knytter sig til, betydningen af de-institutionalisering, 
og hvilke alternativer, der kan indsættes i stedet, som f.eks. plejefamilier. Derfor vil forløbet støtte de 
deltagende organisationer i at dele erfaringer, og hvis muligt udvikle projekter og koncepter, der bidrager 
til lærende netværk og samarbejde også ude i verden. 

I læringsforløbet vil kapacitetsopbygning fremme de temaer, som har betydning for og/eller kan forbedre 
fremtiden for en gruppe af meget udsatte børn og unge, der ellers er meget usynlige og heller ikke er 
nævnt i verdensmålene, udover indirekte i delmål 16.2 om vold mod børn. Globalt set er data om 
målgruppen mangelfuld, og derfor er der et stort behov for gennem hele kapacitetsudviklingsforløbet at 
have fokus på netop dette. Ved at samarbejde med og invitere Syd-partnere med i projektet vil de også 
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opnå større indsigt i 2019 FN Resolutionen og anbefalinger angående de-institutionalisering. Samtidig vil 
Syd-partnere bidrage med kontekstualisering og localisation af anbefalingerne til en given situation i et 
givent land.  

3. Behovet 
Ansøgergruppen har behov for større viden om og kompetencer til at bruge den nye 2019 FN Resolution, 
herunder indsigt i de meget komplekse udfordringer og familie-baserede løsningsmodeller for anbragte 
børn og unge. Samtidig er der et konkret behov for at uddybe analysen af intersektionalitet, dvs. 
sammenhængen mellem forskellige typer af udsathed, som samlet øger børn og unges risiko for at miste 
forældreomsorg. Covid-19 pandemien har kun tydeliggjort behovet for sociale sikkerhedsnet, der f.eks. 
kan reagere på vold i hjemmet og relevante kontekstafhængige omsorgsindsatser for de børn og unge, 
der har mistet forældreomsorg. 

Dermed skal forløbet også være med til at knytte tematikken tydeligere an til de globale trends, som 
påvirker børn og unge, som f.eks. klimaforandringer, urbanisering, migration og radikalisering. På den 
måde vil forløbet tydeliggøre de betydelige risici som disse børn og unge lever med i form af hjemløshed, 
tidlige graviditeter og tidlige ægteskaber, trafficking, kriminalitet, etc.  

Kapacitetsudviklingsforløbet vil derfor også konkret række ud til andre organisationer, bl.a. tidligere 
medlemmer af det gamle B&U-netværk og CISUs Unge-netværket. Men også FN-organisationer, UM og 
forskningsinstitutioner vil blive inviteret for at være med til at sikre større fokus på en ellers ofte overset 
gruppe af børn og unge.  

2. Ansøgningens projektdesign 
Beskriv kort og systematisk ansøgningens formål, udviklingsmål og aktiviteter. 

1. Formål og udviklingsmål 
Formål: At fremme forståelsen af og kendskabet til 2019 FN Resolutionen om børn uden forældreomsorg 

Udviklingsmål: 

1) Deltagende CSO’er har fået dybere faglig forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i 
overensstemmelse med FN Resolutionen og dens kobling til øvrige udviklingsstrategiske 
prioriteter. Dette måles ud fra individuel deltager-evaluering efter hvert seminar. 

2) Deltagende CSO’er har integreret og forankret ny viden i organisationen for at forbedre 
omsorgsindsatser for børn og unge både internt i organisationerne og evt. eksternt påvirket 
andre udbydere af omsorg (statsaktører og/eller andre CSO’er). Dette vurderes gennem 
tilbagemelding om, hvordan den nye viden bringes i spil hos de deltagende organisationer i 
Danmark og blandt Syd-partnere (se skitseplaner i bilag). 

3) Nye samarbejder på tværs af organisationer, der primært eller sekundært arbejder med 
denne gruppe af udsatte børn. Dette måles på interessetilkendegivelse fra ansøgende og 
deltagende organisationer og/eller reelle samarbejder opstået efter 
kapacitetsudviklingsforløbet. 

2. Giv en kort og koncis beskrivelse af jeres metodiske tilgang (hvordan/hvad/hvem)  

 Planlægge og afholde otte seminarer med temaer, der udspringer fra FN Resolutionen og relaterer sig 
til prioriteter i Verden 2030. Her deltager de ansøgende organisationer, deres Syd-partnere samt 
andre relevante danske CSO’er og aktører. 

 Internt læringsforløb for de ansøgende CSO’er gennem konsultationer om specifikke 
problemstillinger hos international ekspert. 

 Producere et delbart og pædagogisk læringsprodukt i form af en guide på baggrund af 
præsentationer, refleksioner og evaluering af workshops samt indsamlede cases, der relaterer til 
seminarerne. 
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 Som en del af læringsproduktet produceres en række ”Alternative Care Talk” videoer, der 
opsummerer emnerne i en let tilgængelig form. 

 Gøre læringsprodukterne (guide og ACTalks) tilgængelige (inkl. oversættelse til spansk) for alle, der 
arbejder med implementering af FN Resolutionen og de-institutionalisering. Se også skitseplan for 
organisatorisk forankring (bilag 3). 

Det tilstræbes så vidt som muligt at involvere Syd-partnere, både som undervisere og som deltagere i 
seminarerne. Ved at bringe eksperter, organisationer og partnere sammen for refleksioner og videndeling 
om de udvalgte temaer i FN Resolutionen, opnås en synergi og et konkret output i form af en guide og 
videoer, der beskriver gode erfaringer, mulige løsninger og kvalitet i omsorgsarbejdet.  

Gruppen af aktører (ansøgende og deltagende organisationer, Syd-partnere, eksperter, videns-
institutioner, FN-organisationer) arbejder med projekter og programmer for børn, der er anbragte, 
hjemløse eller på flugt i Danmark og i Syd. Derfor vil deres ekspertise samt direkte involvering i de 
opstillede udviklingsmål sikre at den nyeste viden, erfaringer og kompetencer på området kommer i spil.  

3. Implementeringsplanen vedlægges ansøgningen som bilag 3. 

Seminarerne i det sene forår 2021 og 2022 planlægges til afholdelse på Folkemødet, hvis muligt, med 
henblik på at nå ud til en bredere kreds af aktører, CSO’er og beslutningstagere. 

Seminaret om vold i familien planlægges afholdt i forlængelse af et seminar om kønsnormer, maskulinitet 
og vold afholdt i en anden kreds af organisationer, der også søger midler til et kapacitetsudviklingsforløb 
hos Globalt Fokus. SOS Børnebyerne deltager i begge grupper og er lead på begge initiativer med 
forskellige medarbejdere involveret. Dette er valgt især af praktiske hensyn og pga. organisationens 
kapacitet på økonomistyring. Men begge netværk er opstået ud af et ønske om at samarbejde og udvikle 
programarbejdet i Syd og for begge ansøgningers vedkommende har alle ansøgende organisationer 
deltaget aktivt i den udviklende proces. 

 

3. Ejerskab og forankring i ansøgergruppen 
Beskriv konkret og koncist, hvordan de enkelte ansøgende organisationer har ejerskab til projektet, 
hvordan de tilsammen skaber synergi for projektet, og hvordan de hver især vil forankre projektet og 
læring i egen organisation. 

1. Tilblivelsesprocessen 
Ansøgningen er blevet udviklet gennem regelmæssige møder i gruppen af ansøgende organisationer, som 
siden slutningen af 2019 har etableret et netværk af netop denne type af børneorganisationer. Ligeledes 
har de ansøgende organisationer hver især bidraget med at beskrive deres spidskompetencer inden for 
projektets område og temaer samt udarbejdet en skitseplan for organisatorisk forankring. 

Under projektet vil de deltagende organisationer mødes regelmæssigt for at følge op på den nyeste 
viden, planlægge og afvikle de otte seminarer samt jvf. bilag 3 evaluere undervejs, videndele og kollektivt 
bidrage til produktion af læringsprodukter. Flere organisationer vil bidrage ved at lægge hus til 
seminarerne og SOS Børnebyerne bidrager derudover med teknik og ekspertise i forhold til at streame og 
producere videoer. 

En førende international anerkendt ekspert på området (Chrissie Gale) har sagt ja til at facilitere 
processen og kvalitetssikre læringsprodukterne og give mulighed for sparring på konkrete 
problemstillinger i den enkelte organisation. 

2. Spidskompetencer og synergi. (Vedlæg bilag 1 med Stamdata for ansøgergruppen) 
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De ansøgende organisationer er af vidt forskellig størrelse, opbygning og arbejder i forskellige dele af 
verden. Én af de ansøgende organisationer repræsenterer en lang række mindre organisationer og når 
derfor ud til en endnu bredere kreds af civilsamfundet. Nogle arbejder sammen med Syd-partnere meget 
konkret med det forebyggende sociale arbejde hos de enkelte familier, nogle arbejder med børnehjem og 
plejefamilier, mens andre igen arbejder mere på det systemiske og politiske niveau for at sikre at staten 
beskytter og promoverer børns og unges rettigheder. Men gruppen er fælles om at have FN Resolutionen 
som pejlemærke og med den Børnekonventionen og verdensmålene som central reference for arbejdet. 
Det giver en unik synergi og høj tillid mellem organisationerne, hvor læring kan finde sted på tværs, fordi 
alle har noget relevant og værdifuldt at bidrage med. (Se også skitseplan for hver deltagende 
organisation). 

3. Skitseplan og organisatorisk forankring 
Hver ansøgende organisation har lavet en plan over organisatorisk forankring med beskrivelse af, 
hvordan læring fra forløbet vil blive integreret i eksisterende indsatser og brugt til udvikling af nye 
metoder og tilgange og afsøgning i forhold til nye partnerskaber. Se også bilag. 

 

4. Læringsprodukt og vidensdeling 
Gør rede for, hvordan projektet vil bidrage til læring udover selve ansøgergruppen, og hvordan læring fra 
projektet forventes at kunne udbredes i en større skala.  

1. Metoder og aktiviteter 
Vi har valgt en blanding af metoder for at sikre mest mulig deltagelse, bedst mulig læring og bredest 
mulig formidling ud over projektets levetid. Der veksles således mellem seminarer, konsultationer, 
indsamling af cases med gode erfaringer til brug for udvikling af et læringsprodukt i form af en guide og 
video-formidling. 

Seminarerne er åbne for de ansøgende organisationer, Syd-partnere, eksperter og andre organisationer 
og videns-institutioner, der arbejder inden for området, mens konsultationerne kun er for de deltagende 
organisationer. Indsamling af cases kommer fra Syd-partnere til de deltagende organisationer og 
videoformidlingen vil primært blive med Syd-partnere som afsendere. Læring fra forløbet vil i samarbejde 
med de deltagende organisationers Syd-partnere blive brugt til at forbedre design af nye projekter og 
implementeringen af igangværende projekter.  

2. Læringsproduktet 
Læringsproduktet består af to dele: en guide med cases og korte video-oplæg. 

Guide:  Centrale dele af FN Resolutionen forklares og diskuteres gennem cases fra Syd-partnerne. Disse 
cases indsamles fra forskellige lande og organisationer, relaterer sig til de afholdte seminarer. Guiden 
layoutes og oversættes også til spansk af frivillig-kræfter fra en af de ansøgende organisationer. 

Video-oplæg: Alternative Care Talks (ACTalks) udledes fra de emner, der diskuteres på de planlagte 
workshops og deles på de deltagende organisationers og Syd-partneres hjemmesider og intranet for at nå 
bredt ud.  

Lead-organisationen har tilstrækkelig teknisk kapacitet til at sikre kvaliteten af slutproduktet, som fagligt 
vil blive kvalitetssikret af den eksterne konsulent, der støtter op om hele læringsforløbet. Alle de 
deltagende organisationer vil bidrage til at sikre bred udbredelse og formidling af læringsproduktet.  

Målgruppen er primært organisationer i og udenfor Danmark, der arbejder med FN Resolutionen og 
anbragte børn, hjemløse børn og børn på flugt. Ligeledes Syd-partnere, politikere, Udenrigsministeriet og 
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institutioner (fx professionshøjskolerne, universitetet) og de danske organisationer, der arbejder med 
området samt FN-organisationer i DK (Unicef, UN Women, UNDP, UNHCR, UNFPA).  

3. Vidensdelingskanaler og -aktiviteter  
De otte workshops vil foregå på engelsk, Syd-partnere kan få adgang via digitale platforme og oplæg 
filmes for at give adgang også til organisationer i andre tidszoner. Rejser fra Syd er fravalgt og i stedet er 
fokus lagt på at styrke brugen af virtuelle værktøjer. I en tid, hvor Covid-19 forhindrer os i at mødes med 
vores Syd-partnere, vil de ansøgende organisationer også få gavn af denne metodeudvikling. 

Læringsprodukterne (guide og ACTalks) vil blive delt via de deltagende organisationers 
kommunikationsplatforme og interne kanaler samt netværk i Syd gennem Syd-partnerne.  

 

5. Faglig tilgang og metode 
Beskriv projektets metodefaglige tilgang inden for kapacitetsudvikling, innovation og læringsprocesser. 

1. Tilgang til kapacitetsudvikling 
For kapacitetsudvikling vil det være vores tilgang at lære fra eksperter og hinanden gennem 
præsentationer (tilstede, online), oplæg, gruppearbejde, refleksioner og diskussioner ved seminarer. 
Disse vil blive optaget og delt/streamet. 

Præsentationer og deling af viden leder til at fremme forståelsen og kendskabet til FN Resolutionen, og 
vil således gøre det muligt at få indsigt i andres erfaringer og faciliterede diskussioner i grupper vil kunne 
understøtte refleksioner over egen praksis og udvikling og afprøvning af nye metoder og tilgange inden 
for det forebyggende arbejde og alternative omsorgsindsatser. Hvor det er muligt og relevant, vil vi 
involvere andre organisationer med andre fagligheder, der kan kaste et andet perspektiv på emnet, f.eks. 
organisationer, der arbejder med vold, køn/kvinder, personer med handikaps og flygtninge. 

Konsultationer med ekstern ekspert (Chrissie Gale) mellem seminarerne giver mulighed for at få konkret 
feedback på forskellige udfordringer i de enkelte organisationer. 

Endelig har vi erfaring for at cases, der illustrerer principper og metoder, er gavnlige for at gøre et ellers 
meget akademisk stof håndgribeligt, nærværende og lettere tilgængeligt. Det samme gælder for de 
planlagte ACTalks, fordi vi dermed kan nå en målgruppe, der måske har lettere ved at lytte end at læse 
hele guiden. 

2. Innovation og opskalering 
FN Resolutionen er ny og adresserer en gruppe af børn og unge, der på trods af at de udgør estimerede 
220 millioner verden over, stadig er ret usynlige, ikke mindst i verdensmålene. Dette læringsforløb vil 
være med til at sætte fokus på, hvor oversete disse børn og unge er og bidrage til at vi får mere og bedre 
data om målgruppen. Selve samarbejdet mellem de ansøgende organisationer er nyt og åbner for nye 
konstellationer af samarbejder både i Danmark og ude i verden. Ved at række ud til andre organisationer, 
der mere perifært arbejder med børn og unge og ikke har beskyttelse og omsorg som fokus, kan forløbet 
være med til at nedbryde siloer i det danske civilsamfund og generere flere samarbejder også med andre 
organisationer, der forventes at deltage. Gennem læringsprodukter skaleres læringen fra de afholdte 
workshops til at være tilgængeligt online og især ACTalks er en innovativ måde at nå ud med 
budskaberne til flere og et godt supplement til et mere traditionelt læringsprodukt i form af en guide 
med cases.  

3.  Den valgte tilgang til facilitering og styring af lærings- og forandringsprocesser.  
Seminarerne afholdes over en halv dag (3½-4 timer) vil blive faciliteret og styret af de ansøgende 
organisationer, med faglig assistance fra den eksterne ekspert, som følger hele forløbet online og 
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deltager fysisk i et par møder. På den måde sikres også en forankring og kapacitetsopbygning af de 
danske ansøgerende organisationer.  
På hvert seminar vil der være 2-3 oplæg om temaet, heraf mindst et fra Syd, efterfulgt af gruppearbejde 
faciliteret på baggrund af spørgsmål til konkret problemløsning, opsamling af ideer til løsningsforslag og 
ekspert-feedback med anbefalinger som panel-debat. 
De vigtigste læringspunkter opsamles i en ACTalk efter hver workshop, og de ansøgende organisationer 
forestår udbredelsen af denne læring. Teksten til ACTalk udarbejdes inden hvert seminar, men tilrettes 
med input fra seminaret og filmes hvis muligt samme dag. 
Under og efter projektet arbejder de deltagende organisationer med at igangsætte processer, således at 
den nye læring implementeres i deres eksisterende tiltag og projekter. Dette vil de ansøgende 
organisationer følge op på gennem en evalueringsworkshop og det fortsatte arbejde efter det 
kapacitetsopbyggende projekt. 

 

6. Omkostningseffektivitet 
Redegør for, hvordan omkostningseffektivitet har indgået som et designparameter i ansøgningens 
tilblivelse? 

1. Omkostningseffektivitet  
De ansøgende organisationer arrangerer selv de otte workshops og de deltagende organisationer stiller 
lokaler til rådighed. 
Der udarbejdes læringsprodukter som kvalitetssikres af en gennemgående ekspert, og de deltagende 
organisationer sørger for deres udbredelse. Samtidig udvikles kapacitet som gennem projektets output 1 
og 2 kan implementeres i eksisterende tiltag og således være effektivt og give value-for-money. 
Ved implementering af FN Resolutionen i programarbejdet hos de deltagende og ansøgende 
organisationer efter projektet vil der kunne arbejdes effektivt og forventes bedre resultater indenfor 
quality alternative care for de anbragte og hjemløse børn samt børn på flugt. Her tænkes især på bedre 
data, bedre systemer for beskyttelse, individuel sagsbehandling og en vifte af kontekst-bestemte 
omsorgsindsater. 

2. Ressourcer og Syd-partnere 
Projektet vil kun i begrænset grad frikøbe ressourcer, da de ansøgende organisationer lægger egen tid og 
ressourcer i projektet. Eksperter på området vil blive inviteret til at præsentere og facilitere vidensdeling 
og refleksioner på vores workshops.  
I forbindelse med seminarerne forventes Syd-partnere at blive inviteret til at deltage virtuelt og holde 
oplæg. Såfremt Covid-19 pandemien tillader det, vil Syd-partneres besøg finansieret gennem andre 
projektbevillinger forsøges lagt i forbindelse med planlagte seminarer, således at de kan deltage på 
mødet.   

3. Udarbejd og vedlæg budget over den samlede ressourcetilførsel med forklarende budgetnoter 
Budgettet vedlægges som bilag 2. 

Vedlægges som minimum:  

Bilag 1: Stamdata for ansøgergruppen (format) 

Bilag 2: Budget (format) 

Bilag 3: Implementeringsplan  
Bilag 4 ABCD: skitseplaner fra alle organisationer 
Bilag 5: Kort om 2019 FN Resolutionen  
 



 

 

BILAG 1: STAMDATAFORMAT FOR PROCESBEVILLINGER / 

A og B (DKK 30.001-400.000) 

1. Stamdata for lead-organisationen 

1 Organisationens navn og hjemmeside: 

 SOS Børnebyerne, https://www.sosbornebyerne.dk/ 

2 Organisationens oprettelsesår: 

 1964 

3 Type af CSO (sæt kryds): 

a) Social 
organisation 

 b) NGO X c) Græsrods- 
bevægelse 

 d) Folkelig 
organisation 

 e) Anden  

4 Er organisationen medlem af… JA NEJ 

- Globalt Fokus?  X   

- CISU?  X   

5 Link til vedtægter: 

https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2017/05/vedtaegter.pdf 

6 Generalforsamling: a) Dato for seneste og b) link til referat: 

9. nov. 2019 blev der afholdt Frivilligseminar, som også fungerer som generalforsamling, og hvor der 

er valg blandt frivillige til bestyrelsen. Referatet internt. 

7 Organisationens bestyrelse: Organisationen bekræfter hermed at…  JA NEJ 

Bestyrelsesforpersonen er dansk statsborger eller udlænding med fast bopæl i 

Danmark. 

X  

Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er danske statsborgere eller udlændinge 

med fast bopæl i Danmark. 

X  

Puljen for kapacitetsudvikling 

(v. 02.07.20) 

https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2017/05/vedtaegter.pdf
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8 Daglig ledelse: Navne på ledelsesgruppe og hverv/stilling (gerne link til hjemmeside): 

Direktør Mads Klæstrup Kristensen (https://www.sosbornebyerne.dk/kontakt/organisationen/) 

9 Antal bidragsydende medlemmer eller støttepersoner seneste regnskabsår:  

 Ca. 50.000 

10 Antal ansatte i Danmark:  Antal frivillige i Danmark: 

66 (55 årsværk) 1000 

11 Regnskab: link til seneste reviderede regnskab 

https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2020/03/arsrapport-2019-

web.pdf 

12 Seneste regnskabsår – angives i størrelsesorden med beløb 

254.860.000 DKK 

13 Institutionelle finansieringskilder (DANIDA, EU, privat, etc.)  

CISU, Danida (Børnenes U-landskalender) danske fonde og virksomheder samt privatpersoner 

14 Geografisk dækning i Syd (samarbejdslande) 

Primære partnerlande Østafrika: Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania/Zanzibar og Somaliland. 

Primære partnerlande Sydøstasien: Laos og Cambodia. 

15 Tidligere været lead-organisation for puljeprojekt under Globalt Fokus’ puljen?  

Angiv projekttitler og bevillingsbeløb 

 Nej 

 

2. Stamdata for øvrige ansøgende organisationer 

 Organisationens 
navn 

Opret- 
telsesår: 

Antal 
med 
lemmer: 

Type af organisation? 
(CSO, offentlig sektor, 
privat-sektor, eller 4. 
sektor organisation) 

Programmer i 
Syd? 

Medlem af 

Ja Nej GF CISU 

1 100% for 
Børnene 

2008 400 Organisation X  X X 

https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2020/03/arsrapport-2019-web.pdf
https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2020/03/arsrapport-2019-web.pdf
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2 Alternatives to 
Separation  
    (ATOS) 

  
2015 

  
120 

  
CSO 

  
X 

    
indsendt 

  
X 

 DMRU 1986  NGO x  x  

 



Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter).

Udgifter vedrørende personale, der udfører almindelig sagsbehandling, herunder:

Globalt Fokus

Egenfinansiering ATOS, 100% for 

Børnene, DMRU og SOS Børnebyerne SAMLET BUDGET a) mødevirksomhed vedrørende samarbejdet under puljeordningen,

1. Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 166.720 0 166.720 b) udarbejdelse af strategiske oplæg,

1.1 8 halvdags-seminarer (forplejning 30 personer) 24.000 24.000 c) udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering mv.,

1.2 Teknisk løsning til at gøre seminarerne tilgængelige og 

interaktive for deltagere i syd 30.000 30.000

1.3 Eksterne oplægsholdere (internationale eksperter som 

Chrissie Gale,  Nigel Cantwell, Ronald Luwangula, Leigh 

Mathews, Ran Poudel, oa.) 80.000 80.000 d) kontakt med Globalt Fokus,

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 32.720 32.720 g) generelle budget- og regnskabsopgaver som led i puljeprojektet,

2. Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere 0 0 0

Ledelsens involvering i aktiviteter i puljeprojekter (ved ledelsen forstås bl.a. de ansøgende organisationers 

generalsekretærer/direktører og medlemmer af ansøgende organisationers bestyrelse/forretningsudvalg).

Sum evt. udgifter (overføres fra ark 3) 0 0 2) Faglig aktivitetsspecifik konsulentbistand

3. Tværgående undersøgelser og studier 30.000 0 30.000

Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning mellem ansøgende organisationer samt netværksdannelse mellem de ansøgende 

organisationer.

3.1 Indhente og redigere promising practices case stories fra 

minimum 5 lande fra forskellige organisationer, der relaterer til 

de 8 seminarer. 30.000 30.000 Deltagelse i evaluerende refleksionsmøder af puljeprojektet

3.2 0 Afsluttende evaluering og dokumentation af puljeprojektets resultater.

3.3 0 Udarbejdelse af læringsprodukt og vidensdelingsaktiviteter

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 0 0 Koordinering af aktiviteter med eksterne aktører. 

4. Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 97.280 0 97.280

4.1 Alternative Care Talks (Manuskript, film, redigering, inkl. 

Oversættelse til spansk) 25.000 25.000 Jf. UM retningslinjer for puljer og netværk bilag 2 "Administrationsvederlag og FAK"

4.2 Redigering og lay out på læringsproduktet, guide med 

promising practices inkl. Oversættelse til spansk. 67.280 67.280 Link: https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/

4.3 transportrefusion til deltagere fra resten af landet 5.000 5.000

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 0 0

5. Tilkøb af eksterne videnspersoner/ekspert input 60.000 0 60.000

5.1 Konsultationer med individuelle organisationers cases 

mellem seminarer og facilitering af hele forløbet v. Chrissie 

Gale (primært online) 45.000 45.000

5.2 rejse til to seminarer (fra UK) + ophold i DK (3 dage) 15.000 15.000

5.3 0

6. Frikøb til ejerskab og forankring 0 188.140 188.140

6.1 0

6.2 0

6.3 0

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 188.140 188.140

7. Andre aktiviteter 0 0 0

7.1 0

7.2 0

7.3 0

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 0 0

8. Budgetmargin (maks. 10% af pkt 1-7) 10.691 0 10.691

9. Udgifter i alt 364.691 188.140 552.831

10. Revision (maks. 2,5 pct. af pkt. 9) 9.117 0 9.117

11. Subtotal (pkt. 9+10) 373.808 188.140 561.948

12. Administration (maks. 7 % af pkt 11) 26.167 0 26.167

13. Total (pkt. 11+12) 399.975 188.140 588.115

* Der er intet krav om, at der indgår supplerende finansiering. 

1. Administration maks. 7 pct. (budgetlinje 12)

Opgaver der hører under hhv. administration og faglig, aktivitetsspecifik konsulentbistand (FAK)

BUDGET - beløb mellem 30.001 kr. og 400.000 kr. 

Kapacitetsudviklingsforløb om de-institutionalisering i arbejdet med udsatte og marginaliserede børn 

og unge

ANSØGNINGSSKEMA – PROCESBEVILLINGER (DKK 30.001-400.000)

Bilag 2: Budget for procesbevillinger, A og B

OBS: Udfyldes i næste faneblad: Overordnede bemærkninger om omkostningseffektivitet samt budgetnoter for hver budgetpost

https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/


Nr. Beskrivelse (Nr. henviser til nummer i budgetlinjen)

1.1

8 seminarer, anslået 30 deltagere x 100 kr til forplejning = 24.000 DKK

1.2

Teknisk løsning til brug for facilitering og samarbejde blandt større grupper til stede fysisk og online, enten køb eller leje af udstyr = lumpsum på 30.000

DKK

1.3

Eksterne ekspert-oplæg, 10.000 DKK per seminar = 80.000 DKK

3.1

Indsamling af cases, foretages af syd-partnere uden beregning, forberedelse, bearbejdning og analyse = 6 konsulentdage (Chrissie Gale) (dagspris 5.000

DKK) = 30.000 DKK

4.1

Alternative Care Talks, manus, optagelse og redigering 20.000 + oversættelse 5000 = 25.000 DKK

4.2

Udvikling af Guide med cases og anbefalinger (konsulentdage 8,4 x 5000 = 42.000 DKK) samt layout og print, 20.000 DKK, oversættelse 5280 DKK, i alt

67.280 DKK

4.3

Transportrefusion gør det muligt for de små organisationer at deltage i seminarerne i København (lumpsum)

5.1

Konsultationer med international ekspert (Chrissie Gale) 9 konsulentdage = 45.000 DKK

5.2

To rejser fra UK (5.000 DKK ), hotel og forplejning 10.000 = 15.000 DKK

Indsæt flere felter til flere noter. Reguler rækkens højde i menuen Formater, hvis teksten ikke kan være i feltet.

Beskriv hvad enheden skal bruges til eller dækker over og specificer i omkostning per enhed, antal enheder og det samlede beløb

Budgetnoter for "Indsæt initiativets titel"

Globalt Fokus procesbevillinger A OG B



Timeanvendelse 

Til frikøb af medarbejdere fra ansøgende organisationer bruges Udenrigsministeriets rater for aktivitetsspecifik konsulentbistand (FAK) gældende ved ansøgningstidspunktet.

FAK-rater kan findes her: https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/

OBS: Der kan ikke tages overhead af de gældende FAK-rater.

Til frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere anvendes de lokale rater. 

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

Camilla Legendre, 100 % for børnene Daglig leder Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 409 40 16.360                

Rita Tisdal, ATOS Daglig leder Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 409 40 16.360                

-                       

-                       

SUBTOTAL 818 80 32.720                

Specifikt budgetlinje nr. fra budgetlinje 1-5 Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL 0 0 -                       

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL 0 0 -                       

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL 0 0 -                       

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

Camilla Legendre, 100 % for børnene Daglig leder Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 409 120 49.080                

Rita Tisdal, ATOS Daglig leder Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 409 120 49.080                

Lene Godiksen, SOS Børnebyerne Programme Manager Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 409 120 49.080                

Ole Ramsing, DMRU Projektkonsulent Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 409 100 40.900                

-                       

SUBTOTAL 1636 460 188.140             

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL 0 0 -                       

Budgetlinje 4 - Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling

Budgetlinje 6 - Frikøb til ejerskab og forankring 

Budgetlinje 7 - Andre aktiviteter

Budgetlinje 1 - Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer

Budgetlinje 2 - Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere

Budgetlinje 3 - Tværgående undersøgelser og studier



Budgetresumé

 Heraf puljen Pulje %
 Heraf andre 

finansielle bidrag 

Andre bidrag 

%

1. Læringsaktiviteter: workshops, seminarer,  konferencer 166.720          28,3% 166.720            28,3% -                    0,0%

2. Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere 30.000            5,1% -                      0,0% -                    0,0%

3. Tværgående undersøgelser og studier 97.280            16,5% 30.000              5,1% -                    0,0%

4. Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 97.280            16,5% 97.280              16,5% -                    0,0%

5. Tilkøb af eksterne videnspersoner/ekspert input 60.000            10,2% 60.000              10,2% -                    0,0%

6. Frikøb til ejerskab og forankring 188.140          32,0% -                      0,0% 188.140          32,0%

7. Andre aktiviteter -                    0,0% -                      0,0% -                    0,0%

8. Budgetmargin ( maks. 10% af pkt 1-7) 10.691            1,8% 10.691              1,8% -                    0,0%

9. Udgifter i alt 552.831         94,0% 364.691            62,0% 188.140         32,0%

10. Revision (maks. 2,5 pct. af pkt. 9) 9.117              1,6% 9.117                 1,6% -                    0,0%

11. Subtotal 561.948         95,6% 373.808            63,6% 188.140         32,0%

12. Administration (maks. 7 % af pkt 11) 26.167            4,4% 26.167              4,4% -                    0,0%

13. Total (pkt. 11+12) 588.115         100,0% 399.975            68,0% 188.140         32,0%

Budgetmargin, maks. = 10 pct. 3,0%

Revision, maks. = 2,5 pct. 1,6%

Administration, maks. = 7 pct. 7,0%

Frikøb i DK, pct. af GF-budget 8,2%

Frikøb i Syd, pct. af GF-budget 0,0%

Frikøb i alt, pct. af GF-budget 8,2%

Kontrol og tjek af max pct. satser

TAST IKKE I DETTE ARK! Alle data bliver automatisk overført fra ark 1 og 3!

Hovedbudgetlinjer  Samlet budget  % af total budget

Finansiering



Bilag 3. Implementeringsplan 

Appendix 3 

Implementation plan 

1. The working group from the applicant organizations will meet and finalize the projects 

implementation timetable and consolidate two working group. The first group will be 

responsible for the eight workshops logistics and implementation, the second will be 

responsible for the development of learning products.  

 

2. Two workshops will be conducted each autumn and each spring during the project's 24 

month periode.  Workshops will take place on weekdays between 15 – 19, the following 

themes will be introduced by guest experts, our partners in the south and the applicant 

organizations: 

 

a. The rights of every child to care (overarching theme) 

b. Exploring preventive strategies - family rupture triggered by urbanization and climate 

change 

c. Domestic violence 

d. Education 

e. Religion 

f. Volunteerism and child separation 

g. Children on the move 

h. Evaluation seminar  

 

 

  
Activity 
 

 
Themes 

 

 
Date 

 
Responsible / 
planners 

 
Overall planning 
 

Final identification of workshop facilitators, 
guest experts & contract completion. Detailed 
time plan completed.   

Nov-Dec 
2020 

 
Application group 
 

Planning of 
workshops & 
production of 
learning products 

 
Workshop Planning Group, WPG and Production 
Group consolidated.    

 
 Dec  
2020 

Representation 
from each 
applicant 
organization  
 

 
Workshop 1 
 
Target audiences in 
Denmark & in the 
South 

The right of every child to care 
As such the subject is relevant to a wide sector 
of organizations engaged in international 
development. Families, communities and derby 
children will always be effected by interventions.  
Mainstreaming child protection and care, within 
any development strategy will improve projects 
and ensure a more efficient utilization of 
resources. Better results mean increased well-
being for children, families and communities, 
creating a more socially just and sustainable 
society. 

 
Jan.           
2021 

 
WPG 



    

 
Workshop 2 
 
Target audiences in 
Denmark & in the 
South 

Domestic violence 
There are common links between 
domestic violence and child abuse across the 
global. How different cultures approach these 
issues are rarely shared, what are the successful 
practices and strategies among us. This subject is 
relevant for any organization who is working 
with violence within families and communities. 

 
March 
2021 

 
WPG 

    

 
Workshop 3 
 
Target audiences in 
Denmark & in the 
South 

Volunteerism and child separation 
Studies have shown that approximately 80% of 
all children in “orphanages” worldwide have one 
or more living parent. The practice of 
international volunteering in residential care 
centers such as orphanages in the developing 
world has become so popular that it is creating a 
demand for “orphans” and “orphanages”. This 
subject is relevant for any organization, travel 
agency, educational institution which facilitates 
volunteering. 

 
June 
(Folkemød
et) 
2021 

 
WPG 

    

 
Workshop 4 
 
Target audiences in 
Denmark & in the 
South 

Exploring preventive strategies 
Especially, relevant to organizations working 
within communities vulnerable to the effects of 
climate change. The fact is that natural disasters 
often leave children unprotected, these 
organizations can play a vital role in preventing 
child separation.  
 

 
August 
2020 

 
WPG 

    

 
Workshop 5 
 
Target audiences in 
Denmark & in the 
South 

Education 
The right to education is one of the key 
principles underpinning the Education 2030 
Agenda and Sustainable Development Goal 4.  
It is well proven that education in developing 
countries is one of the main drivers of child 
separation. How can both the right to family care 
and education be achieved. This subject is 
relevant to a wide range of organizations 
involved in educational projects and 
organizations who are engaged in capacity 
building and funding of CSOs. 

 
 
Oct. 
2021 

 
WPG 

    

 
Workshop 6 
 
Target audiences in 
Denmark & in the 
South 

Religion 
Historically religious groups have played a 
significant role in the separation of children from 
their families, they lived at boarding schools and 
orphanages etc. The documented harms to 
children who grew up in these institutions is 
conclusive.  In spite of this knowledge in some 

 
 
Dec 
2021 

 
WPG 



countries in the South today these tendencies 
are on the rise often with support from the 
West.  This subject is relevant to faith based, 
child rights originations, funders and the 
academia.  

    

 
Workshop 7 
 
Target audiences in 
Denmark & in the 
South 

Children on the move 
Nearly, 50 million children have migrated across 
borders or been forcibly displaced. This issues is 
relevant to any organization who is working 
within vulnerable, conflict areas. It is also 
relevant to a host of Danish institutions who 
meet these children in Denmark. Likewise it is 
also relevant to a range of academia.    

 
Feb 
2022 

 
WPG 

    

 
Workshop 8 
 
Target audiences in 
Denmark & in the 
South 
 

Evaluation seminar 
With participation of the application group and 
partners. Reflection on implementation, 
acquired new knowledge and deliberations on 
change processes will be completed. 

 
April 
2022 

 
Application group 
 

 
 

 
 Production of learning products 
 

  
 

 
ACTalks 
 

8 small videos will present the highlights of each 
workshop, with commentary from Chrissie Gale.  
They will be subtitled in Spanish 

 
ongoing 

Production group 
& SOS technical 
team 

 
Folder / Guide 
 

A collection of cases/ narratives from partners 
applicable to demonstrating the vision behind 
the 2019 Resolution will be presented.  
The materials will be translated into Spanish. 

 
Ongoing 
Finalised 
April-May 

 
Production group 
 

 
 

   
 

 



Bilag 4 A. Alternatives to Separation (ATOS) skitseplan for organisatorisk forankring af projektet 
 

ATOS - Socialt arbejde er omdrejningspunktet for vores arbejde. Sammen med vore lokale partnere i Nepal og Etiopien udvikler, afprøver og dokumenterer vi forskellige 

metoder indenfor det sociale felt for at kunne identificere  de bedste alternativer til separation. 

Spidskompetenser :  Deinstitutionalisation, inclusive strategizing, gender , advocacy og vidensdeling.  

 

 

 Deltagerne fra ATOS vil fungere som katalysatorer for udbredelsen af den læring vi vil opnå gennem kapacitetsopbygningsforløbet omhandlende FN-resolutionen 
og dertilhørende temaer. Udbredelsen internt vil bl.a. ske gennem workshops for frivillige (både internt afholdt og i samarbejde med udvalgte små medansøgende 
organisationer) og udviklingsdage for organisationens frivillige samt bestyrelsesmedlemmer.  
 

 Ved at styrke ATOS internt i forbindelse med vores arbejde med udsatte familier og marginaliserede grupper der er i fare for at miste deres børn, samt vores 
arbejde med de-institutionalisering, vil vi som organisation være velforberedt til at være fortaler for øget fokus på en præventiv tilgang i dansk udviklingsbistand 
generelt og i vores partner lande. 
 

 Vores partneres deltagelse og vidensdeling i kapacitetsopbygningsforløbet vil styrke dem i deres fortaler kapacitet der fremmer de-institutionaliseringsagendaen i 
Nepal og Etiopien.  Gennem vidensdeling om de syv tematikker fra seminarerne samt best practices vil vores partnere være bedre i stand til at få indflydelse på 
lokale og nationale beslutningstagere.  

 ATOS har fokus bl.a. på etisk frivilligt arbejde/Smart Volunteering, hvor vi holder workshops for organisationer, uddannelsessteder og rejseselskaber der udsender, 
eller formidler placering på børnehjem eller lignende institutioner i udlandet. Kapacitetsopbygningsforløbet vil styrke og kvalificere dette arbejde. 

To deltagere fra  
ATOS     

Internt i ATOS + 
frivillige

Vores lokale partnere

Partner lande, lokale       
og nationale 

beslutningstagere

Fremtidige projekter

Netværk og 
samarbejdspartnere i 

DK



Bilag 4. B. 100% for Børnene skitseplan for organisatorisk forankring af projektet 

 

 

 

 De to medansøgere fra 100% for Børnene vil fungere som katalysatorer for udbredelsen af den læring som vi vil opnå gennem kapacitetsopbygningsforløbet 
omhandlende FN resolutionen 2019 og dertilhørende temaer. Udbredelsen internt vil bl.a. ske gennem seminarer for frivillige (både internt afholdt og i samarbejde 
med udvalgte små medansøgende organisationer), udviklingsdage for organisationens ansatte samt bestyrelse og gennem bestyrelsesmøder.  

 Ved at styrke 100% for Børnene internt ift. vores arbejde med udsatte børn der har mistet eller er i fare for at miste forældreomsorg vil vi som organisation være 
bedre rustet til at være fortaler for øget fokus på quality alternative care og de-institutionalisering. Vi vil kunne løfte tematikkerne fra forløbet i vores 
kommunikation, fundraising og strategiske arbejde med vores partnere i Kenya og Ghana og formidle vigtigheden af FN resolutionen 2019 til vores danske 
medlemmer.  

 FN resolutionen er yderst aktuel for flere af vores partnere og vidensdelingen med dem vil derfor styrke partnernes implementering af projekter med udgangspunkt 
i quality alternative care og de-institutionalisering. 

 Gennem vidensdeling om de 7 tematikker fra seminarerne samt best practices og samarbejde med vores partnere vil vi på sigt kunne influere indsatser i 100% regi 
på nationalt plan i Kenya og Ghana.  

 100% for Børnene samarbejder med Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet og andre danske samarbejdspartnere/netværk i Danmark omkring 
praktikophold, oplæg og udviklingsarbejde og vil gennem dette arbejde bidrage til udbredelse af kendskab til og vidensdeling vedrørende FN resolutionen og på den 
måde bevirke, at danske samarbejdspartnere i deres videre facilitering af studerende og implementering af projekter har øje for de udfordringer udsatte børn der 
har mistet eller er i fare for at miste forældreomsorg står overfor og hvordan de kan bygge indsatser på erfaringer og best practices inden for alternativer til 
institutionalisering.  

 

 

2 medansøgere fra 
100% for Børnene

Internt i 100% for 
Børnene

100% for Børnenes 
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Netværk og 
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DK



100% for Børnene spidskompetencer: 

 100% for Børnene arbejder med udsatte og marginaliserede børn og unge i Kenya og Ghana, herunder børn og unge der bor på gaden uden forældreomsorg og 

børn med handicap, der i større eller mindre grad tilbringer deres liv på institutioner.  

 100% for Børnene har, gennem mange år, arbejdet med gadebørn i Kenya og Ghana og har indgående kendskab til de dybereliggende årsager, konsekvenser og 

indsatser for børn der lever uden forældreomsorg. Vi har veletablerede partnerskaber med lokale organisationer, der arbejder for at fremme børnenes rettigheder 

og finde alternativer for anbringelse og institutionalisering i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.  

 Vi har, i de år, vi har arbejdet på området haft løbende kontakt med beslutningstagere og aktører ift. at opbygge motivation og kapacitet til at tage ansvar for de 

problematikker, som knytter sig til børn uden forældreomsorg. Vores lokale partner er anerkendte i lokal-konteksten med gode samarbejdsrelationer til 

offentlige myndigheder.  I 100% for Børnene arbejder vi med holistiske metoder, som fokuserer på at kapacitetsopbygge forældre og lokalsamfund til at tage hånd 

om børn med stor risiko for at tilbringe deres liv på institutioner. Det centrale omdrejningspunkt i vores arbejde er at sikre at børn og unge har en stemme - og på 

sigt bliver i stand til at handle for at forbedre deres egne vilkår.  

 

  



Bilag 4.C. DMRUs skitseplan for organisatorisk forankring af projektet 

Om organisationen:  

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) er et ressourcecenter for kirkeligt udviklingsarbejde. DMRU er paraplyorganisation for 38 medlemsorganisationer, som er 

kristne kirker og organisationer i Danmark, som siden 1986 samarbejder med kirkelige partnerorganisationer i mere end 40 lande i Afrika, Asien, Europa, Mellemøsten, og 

Latinamerika om udvikling. DMRU støtter medlemsorganisationerne og deres samarbejdspartnere i syd i det udviklingsarbejde, de gennemfører til gavn for verdens 

fattigste og mest sårbare. Partnerskaberne med Sydpartnerne er ofte langvarige, og går i nogle tilfælde mere end 150 år tilbage i tiden. Det betyder, at der er opbygget en 

solid, gensidig respekt, tillid og villighed til at lytte og lære af hinanden – en samhørighed, som ikke er afgrænset til en projektperiode eller et enkelt projekt, men som har 

eksisteret før og også vil forsætte efter projekternes ophør. DMRU og dets partnere respekterer menneskets værdi, værdighed og vækstpotentiale uanset race, køn, 

religion, seksuel orientering, etniske, sociale og politiske tilhørsforhold, og arbejder på at mindske kløften mellem fattige og rige og bekæmper uretten, som begås mod 

fattige, sårbare og marginaliserede grupper. 

 

  

 

 
 
Organisatorisk forankring: 

 Tovholderen på Kapacitetsudviklingsforløbet hos DMRU vil sikre vidensdeling interne i DMRU samt med de medlemsorganisationer som arbejder med 
deinstitutionalisering og/eller har et fokus på børn. Endvidere vil læringen blive delt med sydpartnerne og vil derved nå vidt og bredt. 

 Ved at styrke DMRUs forståelse af 2019 FN Resolutionen vil DMRU bedre kunne rådgive og støtte de medlemsorganisationer som arbejder med børn, og sikre at de 
anvendte metoder er i overensstemmelse med FN Resolutionen.  

 DMRU vil til dette projekt aktivt engagere de medlemsorganisationer som arbejder med udsatte børn, for eksempel Apostolsk Kirkes Mission, ASSIST, Baptistkirken, 
Brødremenigheden, Fremtid & Håb, IAS, Skandinavisk Børnemission og VIVA. Gennem dette engagement vil videndeling på området kunne influere indsatser som 
bliver gennemført med deltagelse af deres partnere i Syd.  

 
Spidskompetencer i DMRU: 
DMRUs kompetencer er primært inden 1) Projektstøtte (puljeforvalter, rådgivning og kapacitetsopbygning), 2) Talerør (fortalervirksomhed og netværkssamarbejde) og 3) 
Videncenter (læring og evidens). Gennem dette arbejder DMRU målrettet med at støtte medlemsorganisationer med deres internationale udviklingsarbejde.  
 

1 DMRU og dets medlemsorganisationer arbejder 
globalt sammne med Sydpartnere i mere end 40 
lande 



 

Bilag 4. D. SOS Børnebyernes skitseplan for organisatorisk forankring af projektet 

Om organisationen:  SOS Børnebyerne arbejder med forskellige typer af indsatser over for børn og unge, der har mistet eller er i fare for at miste forældreomsorg. Det 

omfatter både vores egne SOS børnebyer, efterværn, plejefamilier, forebyggende socialt arbejde og fortalerarbejde. SOS Børnebyerne er med i føderation sammen med 

135 andre nationale SOS organisationer og arbejder primært med 7 prioritetslande i Østafrika og Sydøstasien. 

 

 

Organisatorisk forankring: 

 Den medarbejder, der er involveret i Kapacitetsudviklingsforløbet hos SOS Børnebyerne vil sikre videndeling i International Afdeling og at alle afdelingens medarbejdere 

fungerer som katalysator for udbredelsen af den læring til resten af organisationen i Danmark og ude i verden. 

 Ved at styrke vores egen organisation internt vil vi blive en bedre fortaler for at arbejde rettighedsbaseret med udgangspunkt i 2019 FN Resolutionen. 

 Gennem vores samarbejde med vores internationale kontor vil videndeling på området kunne influere indsatser i SOS regi på globalt plan og vores strategiske arbejde som 

føderation, både det programmatiske og fortalerarbejdet. 

 Gennem vores regionale kontorer (i Østafrika og SØ-Asien) er vi engageret i en lang række initiativer og programmer, hvor ny viden og læring fra dette 

kapacitetsudviklingsforløb kan komme i anvendelse i større målestok. Nøglemedarbejdere herfra vil også blive inviteret med til seminarerne online. 

 Vores nærmeste samarbejdspartnere er de syv partnerlande vi samarbejder med gennem implementeringen af diverse programmer støttet af SOS Børnebyerne. Det drejer 

sig om Somaliland, Etiopien, Kenya, Rwanda og Tanzania i Østafrika og Cambodja og Laos i Asien. Nøglemedarbejdere vil blive inviteret. 

Spidskompetencer i SOS Børnebyerne: Børns rettigheder, unge og life skills, alternative care, gender, skolegrupper (oplæg fra frivillige på danske skoler), internationalt netværk 

med stærke advocacy kompetencer. 
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Bilag 5. Kort om 2019 FN Resolutionen 
 
12. november 2019 vedtog alle verdens stater en FN Resolutionen på børneområdet, der har fokus 
på børn uden forældreomsorg.  
 
Resolutionen giver fornyet og forstærket opmærksomhed på en ellers ret usynlig gruppe af børn 
ved at gentage en række væsentlige pointer fra FNs Retningslinjer (2009). Resolutionen peger på 
hvilke mega-trends, der skaber og påvirker en meget udsat gruppe af børn, nemlig de estimerede 
220 millioner børn verden over, der har mistet eller er i fare for at miste forældreomsorg. 
Resolutionen fremhæver hvorfor det bør være en international prioritet at arbejde for at forbedre 
deres vilkår og trivsel. For eksempel er der fokus på, at der blandt børn uden forældreomsorg er 
børn, som er særligt udsatte, så som børn af minoriteter, børn på flugt og børn med handicaps. 
Resolutionen har særligt fokus på de-institutionalisering, fordi mange lande har haft tradition for 
at placere børn, der har mistet forældreomsorg på institutioner, hvilket ikke giver de bedste 
betingelser for at skabe tilknytning, udvikle selvværd og få en start på livet, der giver dem gode 
muligheder videre i livet. Men resolutionen anbefaler også at de-institutionalisering foregår 
gradvist, så landene har mulighed for at forberede de familie-baserede alternative løsninger, der 
skal træde i stedet. Samtidig er der et stort fokus på at forebygge at familier bryder sammen og 
børn bliver adskilt fra deres forældre. 
 
Resolutionen har stor betydning for arbejdet med at få stater til at tage det ansvar for beskyttelse 
af omsorgssvigtede børn, som de har ifølge Børnekonventionen. Den kan bruges som løftestang til 
at få politikere og myndigheder i tale og til at skabe et fælles sprog og begrebsapparat. Konkret 
bruges den lige nu i flere organisationers fortalerarbejde til at få den Afrikanske Union til at 
forholde til, at Afrika har langt den største andel af børn, som i dag vokser op uden tilstrækkelig 
omsorg fra deres biologiske familie. 


