
Ansøgningsskema 

– Større kapacitetsudviklingsinitiativer 

Bilag 1: Ansøgerforpligtelse & stamdata (rev.06.2015) 

	   
1.  Ansøgerforpligtelse 
	   

Dette skema udfyldes af de ansøgende organisationer til større 
kapacitetsudviklingsinitiativer og indsendes som bilag til ansøgningen. 

Hver af de ansøgende organisationer udfylder et skema i et kortfattet og præcist 
sprog – eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke 
overskride 2 sider eksklusiv stamdataformatet sidst i dokumentet. 

  

1. Initiativets navn  Kapacitetsopbygning af globale 
undervisningsnetværk 

2. Deltagende organisations navn  Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAid Denmark 

3. Navn på personaleansvarlig Mads Benedictus Jørgensen 

  

1.   Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring 

1.1 Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagelse i 
kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe. 

Mellemfolkeligt	  Samvirke	  har	  sammen	  med	  lokale	  ActionAid	  kontorer	  opstartet	  10	  
politiske	  træningscentre	  og	  youth	  hubs	  rundt	  omkring	  i	  verden	  -‐	  de	  Globale	  Platforme. 
En	  Global	  Platform	  er	  sat	  i	  verden	  for	  at	  skabe	  empowerment,	  politisk	  organisering	  og	  
fremme	  redskaber	  til	  kreativ	  aktivisme.	  Globalt	  har	  vi	  ansat	  omkring	  80	  Global	  Platform	  
undervisere	  og	  over	  100	  frivillige	  undervisere.	  Kvaliteten	  er	  vores	  undervisere	  og	  
læringsmateriale	  bliver	  sikret	  gennem	  en	  global	  Training	  Support	  Unit	  med	  hovedsæde	  i	  
København,	  der	  blandt	  andet	  afholder	  globale	  Training	  of	  Trainers	  og	  udvikler	  globale	  
træningsprincipper	  og	  manager	  et	  fælles	  drev	  for	  undervisningsmaterialer.	   
 
Vores	  udfordring	  er	  at	  skabe	  et	  reelt	  “community	  of	  practice”	  ude	  på	  vores	  Globale	  
Platforme,	  som	  er	  dynamisk	  og	  udvikler	  sig	  med	  de	  innovative	  idéer	  og	  projekter,	  der	  
opstår	  lokalt.	  Vi	  arbejder	  i	  øjeblikket	  på	  at	  omdanne	  vores	  manual-‐bibliotek,	  til	  et	  
dynamisk	  “Learning	  Community”,	  der	  indeholder	  tematiske	  scripts,	  metodiske	  



læringsvideoer	  og	  links	  til	  diverse	  online	  læringsplatforme.	  Vi	  har	  brug	  for	  at	  udvikle	  en	  
simpel	  metode,	  der	  giver	  deltagerne	  incitament	  til	  at	  dele	  og	  en	  metode,	  der	  tillader	  at	  
en	  underviser	  i	  Palæstina	  kan	  lære	  fra	  en	  underviser	  i	  El	  Salvador,	  selvom	  de	  aldrig	  
kommer	  til	  at	  mødes	  fysisk.	  Formålet	  er	  altså	  at	  udvikle	  dette	  Learning	  Community	  og	  
skabe	  en	  motiverende	  online	  læringskultur	  på	  tværs	  af	  de	  Globale	  Platforme.	  
 

1.2 Hvad	  er	  konsekvensen	  af	  dette	  problem/denne	  udfordring	  for	  jeres	  arbejde? 

	  Der	  er	  en	  risiko	  for	  at	  vores	  pædagogiske	  principper	  og	  ambitioner	  med	  platformene	  
ikke	  bliver	  realiseret	  i	  praksis,	  hvis	  ikke	  det	  sker	  via	  en	  aktiv	  delingskultur	  ude	  på	  de	  
Globale	  Platforme,	  hvor	  de	  selv	  tager	  initiativ.	  Et	  af	  vores	  hovedprincipper	  er	  at	  have	  en	  
deltagerorienteret	  og	  participatorisk	  tilgang	  til	  læring,	  hvilket	  bliver	  udfordret	  af	  de	  
geografiske	  afstande.	  Derfor	  kræver	  det	  en	  effektiv	  online	  læringskultur,	  hvor	  de	  kan	  
inspirere	  hinanden. 
 
Vi	  oplever	  også	  at	  vores	  undervisere	  stopper	  med	  at	  udvikle	  sig	  selv	  og	  vi	  vil	  gerne	  
oparbejde	  metoder,	  der	  kan	  fremme	  en	  positiv	  feedback	  kultur	  og	  et	  system,	  der	  
inspirerer	  til	  konstant	  forbedring	  af	  egen	  praksis	  som	  underviser.	   
	   

  
  
  

2.   Forventet kapacitetsudvikling 

2.1 Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres 
organisation? 

Vi forventer først og fremmest at initiativet vil bidrage med tekniske og pædagogiske 
redskaber til hvordan læringspraksisser deles ved brug af video.  
Vi forventer at vi får produceret en række læringsvideoer som led i læringsforløbet og 
efterfølgende i forbindelse med vores step down træning af lokale trænere. Dette vil 
skabe en diversitet i vores læringsmaterialer og skabe større incitament for os og vores 
globale undervisere til at dele læringspraksisser.  
Vi forventer ligeledes at få redskaber til hvordan vi kan skabe brugerdrevne og 
engagerende læringsplatforme med fokus på erfaringsdeling og innovation.  
Afsluttende forventer vi at skabe metoder til at fremme underviseres læring og brug af 
videoer til konstruktiv feedback og selv-reflektion i samskabelse med URK og RP.  
Derudover forventes at deltagerne blive inspireret at Rapolitics og URK og forhåbentligt 
vil nye fælles projekter udspringe af dette initiativ.   
  

  

2.2 Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation? 
  



Vi forventer at initiativet vil bidrage til at få etableret en bedre læringskultur via vores 
online platforme og mere effektiv vidensdeling. At det bliver let og overskueligt at 
dele læringsmateriale med hinanden. Endvidere forventes et større fælles ansvar, så 
læringsmaterialet i højere grad udvikles i det Globale Syd end i København. 
Som resultat af dette håber vi at underviserene på de Globale Platforme bliver 
inspireret af hinandens arbejde og får en større forståelse for det arbejde der udføres de 
forskellige steder, hvilket leder til solidaritet og ny inspiration. 
Vi håber også at arbejdet kan anvendes direkte at Trænings kvalitetskoordinatorerne på 
de globale platforme og at det vil være et brugbart redskab i deres arbejde med at 
kapacitetsopbygge de øvrige trænere.  

2.3 Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres 
organisation? 

Forhåbentlig vil vi på baggrund af initiativet være i stand til at opbygge et 
stærkere globalt netværk af undervisere omkring de Globale Platforme. Vi 
håber at få mere innovation i organisationen og at underviserne benytter en 
større variation af metoder og tør prøve kræfter med nye øvelser.  
Vi håber at kunne skabe et nyt bæredygtigt system for kapacitetsopbygning og 
erfaringsdeling, der er selvkørende og bliver videreudviklet af det globale 
netværk.   
Vi forventer ligeledes at vores undervisning vil blive mere målrettet, kreativ og 
empowermentskabende og hermed lede til større impact i de lande hvor vi 
arbejder. 

2.4 Hvilke resultater forventer I på længere sigt initiativet får for arbejdet med partnere i 
det Globale Syd? 

   Vi forventer at initiativet er med til at fremme global solidaritet i vores globale 
trænings netværk, da trænerne vil have mere personlig kendskab til hinandens 
praksisser.  
Erfaringen med kort og præcis video dokumentation kan på sigt ligeledes benyttes til 
at dokumentere M&E praksisser,  kampagne aktiviteter eller andre 
forandringsskabende events.  

  
  

  
  

3.   Organisatorisk opfølgning 

3.1 Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle) 
  

  ● Anne Louise Carstens, Training Quality Manager 
● Clara Christensen, Training Consulant 
● Ida Hrönn Nielsen, Digital learning manager 



● Mariella Louiza Smidt, Uddannelsesassistent Training DK  
● Olivera Catic, Global Platform Training Consultant and volunteer 
● Peter Tindborg, Researcher Global Platforms 

  

3.2 Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterfølgende 
opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidrager til den 
ønskede forandring? 
  

  ● Konsekvent inddragelse af relevante frivillige og personale.  
● Digitalisering af metode og erfaringer så alle kan blive inspireret online 
● Oplæring og opfølgning af undervisere på TOT (Training of Trainers) - ca. 2-3 

dage 
● Et peer-practice forløb 

3.3 Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning? 
  

   Anne Louise Carstens, Training Quality Manager 
  

  
  
  

               
Den personaleansvarliges underskrift……………………………………..  Dato…20.10.16   .. 
 

2.  Stamdata (max 5 linjer pr. punkt) 
  
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de ansøgende 
organisationer. 
  

1 Organisationstype 
  

Civilsamfundsorganisation /NGO  
  

  

2 Organisationens historie og formål 
  

 Organisationen blev stiftet i 1944 under navnet “Fredsvenners Hjælpearbejde”. 
Siden 1949 har vi haft navnet Mellemfolkeligt Samvirke og i 2010 blev vi en del af 



den internationale organisation ActionAid. 
Vores formål er at skabe en mere fredelig verden og bekæmpe fattigdom og 
social uretfærdighed, især blandt kvinder og unge, ved at fokusere på 
uddannelse, menneskerettigheder, demokrati og empowerment. 
  
  

  

3 Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande) 
  

 ActionAid arbejder med mere end 25 mio. mennesker i over 40 lande, primært i 
Afrika, Asien og Latinamerika. 
  
  

  

4 Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd 
  

 MS’ målsætning er at arbejde med fattige og udsatte mennesker for at udrydde 
fattigdom og uretfærdighed. Vi skaber demokratiske og bæredygtige alternativer 
til partnerskab med organisationer og bevægelser i andre dele af verden. 
  

  
  

5 Organisation 

    

5.1 Bestyrelse og ledelse 
  

   Bestyrelsen består i øjeblikker af 15 medlemmer. Bestyrelsen vælges af MS’ Råd 
(bestående af medlemmer). 
  
Bestyrelsen kommer fra et bredt spektrum af det danske samfund - med erfaring 
fra politik, fagforeningerne, civilsamfunds organisationer og den private sektor. 
Bestyrelsen mødes 10 gange om året for arbejde med organisationernes strategi, 
godkende budgetter og resultater m.m. 
 
MS’ ledergruppe består af 4 medlemmer: Generalsekretæren, international chef, 
national chef og operationel chef. 
 

  
  

5.2 Antal ansatte og frivillige 



  

  MS’ ansatte består af management team: 4 personer (inklusive General 
Sekretær), 
Finance Team: 6, HR Team; 6, Org. support: 7, Operations: 3, 
kommunikation & Fundraising: 9, International and Operations teams: 46 
I alt: 81 

5.3 Antal medlemmer 
  

   MS’ har ca. 12.000 medlemmer. Medlemmerne vælger et råd på 40 til 100 
medlemmerne, der igen vælger bestyrelsen. 
 

5.4 Finansiel administration (personale og systemer) 
  

   Regnskabsafdeling: 6 ansatte, inklusiv regnskabschef. 
Årlig budgetevaluering: Det årlige budget bliver først præsenteret for MS’ finans- 
og revision komite og derefter for bestyrelsen til godkendelse i december hvert 
år.  
Det primære regnskabssystem er Navision Financials. 
Deloitte Danmark er i øjeblikket MS’ eksterne revisor. 

  
  

6 Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.) 
  

 MS havde en omsætning på 247,379,000. DKK i 2015. Ud af dem kom ca. 150 
millioner fra Danida (rammemidler samt DAPP), ca. 22 millioner fra indsamlede 
midler i Danmark og UK, og indkomstgenererende aktiviteter på ca. 43 millioner. 
fra frivillig-hostel, café, og rejseprogrammet Global Contact. Dertil kommer 
mindre beløb fra private fonde, EC konsortium m.m. 
  

	   
	   
	   
	   

	   
 
 













Ansøgningsskema 
– Større kapacitetsudviklingsinitiativer 
Bilag 1: Ansøgerforpligtelse & stamdata (rev.06.2015)  

1.  Ansøgerforpligtelse  

 
Dette skema udfyldes af de ansøgende organisationer til større 
kapacitetsudviklingsinitiativer og indsendes som bilag til ansøgningen. 

Hver af de ansøgende organisationer udfylder et skema i et kortfattet og præcist 
sprog – eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke 
overskride 2 sider eksklusiv stamdataformatet sidst i dokumentet. 

  

1. Initiativets navn   

2. Deltagende organisations navn  Ungdommens Røde Kors 

3. Navn på personaleansvarlig  Maj Navntoft 

 1.   Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring 

1.1 Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagelse i 
kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe. 

URK er udfordret ifht. opfølgningen på de træninger vi afholder, og på hvordan vi bedst 
sikrer den videre udvikling.  Via en digital platform ønsker URK at skabe et peer-to-peer 
univers, hvor unge på tværs af geografiske forskelle kan indgå i opfølgende diskussioner 
og samle fortsat inspiration til deres frivillige arbejde. I dette arbejde skal vi finde en 
balance såleds at de unge finder det attraktivt, og at platformen bliver anvendt efter 
intentionen.Det er især i forhold til at bruge video og lyd at vi savner nye tilgange der 
kan inddrage unge frivillige i produktionen og brugen af disse metoder. 

1.2 Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde? 

- At vi mister frivillige facilitatorer, der kunne have været fastholdt.  
- At vi mister fornemmelsen af, hvor de frivillige facilitatorers udfordringer er.  
- At den træning vi tilbyder ikke får en spredningseffekt 
- At den digitale platform bliver irrelevant for unge frivillige ude i verden  

2.   Forventet kapacitetsudvikling 



2.1 Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres 
organisation? 

- At unge frivillige formår at bruge digitale medier i læring og undervisning 
- At unge frivillige bliver medskaber af vores nye digitale tilgang 
- At unge får bedre redskaber til at lære fra sig og mobilisere andre unge 

  

2.2 Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?  

- Øget mulighed for at støtte kapacitetsudviklingen hos frivillige facilitatorer.  
- URK bliver frontløbere på inddragelsen af unge i udvikling af digital læring 
- URK tilføjer endnu en kompetence til vores læringsprofil.  

2.3 Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres 
organisation? 

- Håndgribelig skill udvikling hos personale og frivillige 
- En relevant videoproduktion til den digitale platform 
- Relevant videoproduktion i og til vores træninger 

2.4 Hvilke resultater forventer I på længere sigt initiativet får for arbejdet med partnere i 
det Globale Syd? 

  - At vi i URK kan inspirere til endnu mere målgruppebevidst læringsudvikling 
hos vores partnere 

- At unge frivillige hos partnerorganisationer er medskabere og føler ejerskab til 
det digitale lærings- og peer-to-peer univers  

  
 3.   Organisatorisk opfølgning 

3.1 Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle) 

  Maj Navntoft (International Konsulent) 
Camilla Nielsen-Englyst (International Konsulent) 
Titte Obelitzs Søre (International Konsulent) 
Christine Nørgaard Sørensen (National konsulent) 
Halfdan Winther Hasler (Digital udviklingskonsulent) 
Nikoline Buron (Kommunikations Konsulent) 

3.2 Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterfølgende 
opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidrager til den 
ønskede forandring? 

  - Konsekvent inddragelse af relevante frivillige og personale.  
- Digitalisering af metode og erfaringer så alle kan blive inspireret online 
- Workshop med globale ungdomsledere på Leadership Academy(sommer 2017)  
- Strategi for lokale workshops med frivllige ungdomsledere som leads 



3.3 Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning? 

   Maj Navntoft  

  

                
Den personaleansvarliges underskrift……………………………………..  dato…………. 

 
2.  Stamdata (max 5 linjer pr. punkt) 

  
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de ansøgende 
organisationer. 
  

1 Organisationstype 
  

Forening/Not-for-profit: Ungdommens Røde Kors er landsforeningen Røde Kors i Danmarks 
selvstændige børne- og ungdomsorganisation og følger i al sin virksomhed de vedtægter og 
regler, der er gældende for landsforeningen Røde Kors i Danmarks tilhørsforhold til Den 
Internationale Røde Kors/Røde Halvmåne Bevægelse, anvendelse af Røde Kors-mærket, 
pligten til udbredelse af kendskabet til Genève-konventionerne, Røde Kors-principperne og 
det internationale Røde Kors' arbejde 

  

2 Organisationens historie og formål 
  

Ungdommens Røde Kors blev stiftet i 1988 som en selvstændig børne- og 
ungdomsorganisation under Røde Kors i Danmark og Den Internationale Røde 
Kors/Røde Halvmåne Bevægelse. Ungdommens Røde Kors’ formål er at arbejde for- og 
med udsatte børn og unge gennem både afhjælpende og forebyggende aktiviteter og at 
bidrage til et samfund, hvor alle – også udsatte børn og unge – er noget særligt for nogen.  
  

  

3 Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande) 
  

 URK samarbejder internationalt med Partnerorganisationer i Jordan (til dels Palæstina), 
Zimbabwe, Kirgisistan, Ukraine, Rumænien, Bulgarien, Ungarn og Grønland. 
I de årlige lederskabs træninger har vi i 2016 modtaget frivillige fra ovenstående lande, 
samt Malawi, Pakistan, Afghanistan og Georgien.  

  



4 Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd 
  

Formålet med Ungdommens Røde Kors' internationale projekter er at forbedre 
situationen for udsatte unge i Afrika, Mellemøsten og Europa ved at styrke vores lokale 
partnere I ung-til-ung arbejdet, frivillighed, netværk og kapacitetsopbygning af de 
organisatoriske rammer for ungdomsarbejdet 

  
  

5 Organisation 
Ungdommens Røde Kors er bygget op omkring en landsstyrelse, styregrupper for vores 
aktiviteter og lokale udviklingsråd, som organiserer vores aktiviteter lokalt. Øverste øverste 
myndighed er landsmødet, heraf vælges landstyrelsen, Nationalt har vi også lokale 
udviklingsråd som er ansvarlige for udvikling og opsamling på frivillige lokalt. Internationalt 
arbejder vi direkte med nationale Lokale Røde Kors selskaber óger kun tilstede i lande hvor 
Dansk Røde Kors har mandat (undtaget er Grønland) 

   

5.1 Bestyrelse og ledelse 
  

  Landsstyrelsen: Medlemmer ledet af formandsskabet (alle er frivillige valgt på 
landsmødet) 
 
Ledelse: 1 Direktør + 2 vice-direktører 
 

  
  

5.2 Antal ansatte og frivillige 
  

   Ca. 80 ansatte 
 Ca. 5.000 frivillige (nationalt) 

5.3 Antal medlemmer 
  

    Ca 15.000 medlemmer nationalt 

5.4 Finansiel administration (personale og systemer) 
  

   Finansielt system:  
Navision 
 
Personale:  



Jacob Krarup, vicedirektør (Cand.Scient.Pol) 
Stine Ringgaard, økonomimedarbejder (HD afsætning) 
Aamer Ahmad, controller (Cand.Merc) 
Claus Krogh Larsen, ekstern konsulent (Master i Financial Accounting) 
  

 
 

6 Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.) 
  

Organisationens udgifter er i øjeblikket cirka 40 millioner kroner om året. Organisationens 
vigtigste indtægtskilder omfatter private fonde, offentlige puljer, tilskud fra Røde Kors i 
Danmark, tips- og lottomidler (administreret af Dansk Ungdoms Fællesråd), salg af 
merchandise, medlemskontingenter og diverse indtægtsgenererende aktiviteter. 
Internationalt: Erasmus+, Cisu, private fonde, Røde Kors, DUF 
  

  

  

  

  

  

 
 
 


