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. Initiatives navn

Læringseksperiment for virksomheder & grønne organisationer: Kommunikation, Business cases og Rollefordeling i Private Partnerskaber

2. Deltagende organisations DIB, Dansk International Bosætningsservice
navn
3. Navn på personaleansvarlig

Helle Ager Henriksen

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.
Som en lille og ret ukendt civilsamfundsorganisation har vi svært ved at etablere samarbejder med private virksomheder og deres CSR-afdelinger. Vi oplever ofte, at private partnerskaber er forbeholdt store organisationer med en stærk brandingprofil, et stort netværk
samt omfattende personalemæssige og økonomiske ressourcer
Samtidig synes vi, at der mangler et forum, hvor mindre CSO’er og private virksomheder kan
mødes for at forventningsafstemme og diskutere ideer samt finde ud af, på hvilken måde vi
kan få størst glæde af hinanden i en potentielt samarbejde.
Vi forventer derfor, at kapacitetsudviklingsinitiativet vil bidrage til at opbygge DIBs kapacitet i forhold til bedre at opsøge, istandsætte og håndtere samarbejder med private virksomheder. Derudover håber vi også, at vi får et styrket netværk blandt virksomheder og CSO’er
– og at dette fører til en partnerskabsaftale mellem DIB og en virksomhed.

1.2

Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde?
I DIB oplever vi, at det er svært at etablere private partnerskaber, fordi vi mangler de fornødne personalemæssige ressourcer, den faglige viden samt et netværk indenfor den private sektor. Det betyder, at vi går glip af potentielle samarbejder, som kunne styrke vores organisation og bidrage til flere udviklingsprojekter i det Globale Syd.
Samtidig frygter vi, at mindre CSO’er i fremtiden vil blive mere usynlige for private virk-
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somheder, hvis ikke vi kommer mere på banen og synliggør os selv.

2.
2.1

Forventet kapacitetsudvikling
Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres
organisation?
Vi forventer, at initiativet vil bidrage til at:
• Styrke vores deltageres kendskab til partnerskaber med private virksomheder og

CSR-afdelinger
Give os viden om partnerskabsmodeller, metoder og værktøjer, der er særligt egnede for samarbejder mellem små grønne CSO’er og private virksomheder
Lære os hvordan vi bedst gør os attraktive overfor private virksomheder
Inspirere os til at tænke innovativt forhold til projektdesign og -partnere, kommunikation og branding

•
•
•
2.2

2.3

Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?
Vi håber, at deltagelsen vil bidrage til at:
• Styrke DIBs netværk og samarbejde med grønne NGO’er og private virksomheder
• Styrke DIBs profil overfor private virksomheder, så vi fremstår som en attraktiv,
innovativ og professionel samarbejdspartner
• Styrke DIBS kapacitet indenfor differentieret fundraising

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

2.4

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

3.

Muligheden for at indgå i et partnerskabsprojekt med en dansk virksomhed
En strategi for hvordan man bedst muligt indgår i private partnerskaber
En skabelon for en partnerskabsaftale til fremtidig brug
En styrkelse af DIBs samarbejde med grønne CSO’er og privatsektoren

At DIB får en bredere finansieringsramme til at implementere bæredygtige udviklingsprojekter i det Globale Syd
At privatsektoren bidrager i udviklingsarbejde og medvirker til vækst og eventuelle
nye erhvervsfaglige samarbejder med vores partnere i Syd

Organisatorisk opfølgning

3.1

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

3.2

Helle Ager Henriksen, kommunikations- og projektmedarbejder
Lykke Valentin, projektkoordinator
Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterfølgende opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidrager til den ønskede forandring?
•
•

Løbende indberetning om vores partnerskabsaktiviteter
Løbende opdateringer og vidensdeling iht. aktiviteterne (internt i DIB)
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2. Stamdata (max 5 linjer pr. punkt)
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de
ansøgende organisationer.
1

Organisationstype
DIB, Dansk International Bosætningsservice, er en politisk uafhængig dansk civilsamfundsorganisation, der arbejder for at bekæmpe klima-, miljø- og fattigdomsudfordringer i det Globale Syd.

2

Organisationens historie og formål
DIB er grundlagt den 8/8-1988 af fagfolk indenfor formidling og bæredygtigt byggeri. Missionen var at fremme bæredygtig bosætning gennem programmer i udviklingslande. DIB har haft bosætningsprojekter i Asien, Afrika og Sydamerika i løbet af
90’erne og 00’erne, men arbejder ikke længere med bosætning. I dag arbejder vi under Civilsamfundsstrategien, som fokuserer på samarbejde, fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og støtte til civilsamfundsorganisationer i udviklingslande. I øjeblikket arbejder DIB med katastrofeforebyggelse i Filippinerne, økoalfabetisering og
bæredygtig håndtering af naturens ressourcer i Bolivia, Økolandsbyudvikling i Sydasien og kapacitetsopbygning i Nepal.

3

Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande)
Filippinerne, Bolivia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indien

4

Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd
DIBs vision er er at skabe bevidsthed om de klima-, miljø- og fattigdomsudfordringer,
vi står overfor i dag, samt at etablere et solidt fundament af viden omkring hvordan
vi skal håndtere og løse disse problematikker. DIBs mission er at støtte, øge og udvikle modstandsdygtigheden hos mennesker, der lever i geografiske områder påvirket
af klimaforandringer, miljømæssige katastrofer og fattigdom.

5

Organisation

5.1

Bestyrelse og ledelse
Bestyrelsen:
Formand: Paul Erik Bidinger
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Medlemmer: Carsten Lützen, Bjarke Rambøll, Stinne Otte, Jeanette Westh
Ledelse:
DIB ledes til daglig af projektmedarbejder Lykke Valentin, løntilskudsmedarbejder
Helle Ager Henriksen og bogholderne Paul Erik Bidinger og Michael Nielsen.
5.2

Antal ansatte og frivillige

5.3

DIB har to ansatte; projektmedarbejder Lykke Valentin og løntilskudsmedarbejder
Helle Ager Henriksen. Derudover tæller DIB med to frivillige bogholdere samt 15
aktive frivillige.
Antal medlemmer

5.4

61 medlemmer
Finansiel administration (personale og systemer)
Regnskab varetages af DIBs to bogholdere og overses af DIBs revisor.
Bogføring foretages elektronisk.

6

Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.)
Danida: Civilsamfundspuljen, Klima- og miljøpuljen
EU
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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. Initiatives navn

Læringseksperiment for virksomheder & grønne organisationer: Kommunikation, Business cases og Rollefordeling i Private Partnerskaber

2. Deltagende organisations navn Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne
3. Navn på personaleansvarlig

1.
1.1

Flemming Sehested

Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring
Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagelse i kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe.
DFE vil blive en del af en grøn referencegruppe, som arbejder målrettet med videns- og erfaringsopbygning omkring indgåelse af partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer og
private virksomheder. Dermed fokuserer DFE konkret på mål 17 i de nye udviklingsmål
(strategiske partnerskaber) og bidrager til praktisk viden om hvordan både virksomheder
og CSO’er bedst indgår og implementerer partnerskaber. Vi har observeret at sådanne erfaringer i høj grad er forbeholdt enkelte af de store udviklingsorganisationer med stærk branding værdi. Samtidig er det uklart hvordan privatsektoren reelt skal indgå i partnerskaber
med NGOer f.eks. for at løse udviklingsopgaver indenfor miljøområdet. Partnerskaber indeholder mange udfordringer for at lykkes og skabe tilfredsstillende resultater for alle parter.
Sådanne udfordringer tæller b.la. enighed om projektfokus, rollefordeling, kommunikation
og forventningsafstemning. Vi mangler en neutral platform hvor vi kan møde andre NGOer
og virksomheder, udveksle idéer og samle erfaringer om best practice til at lykkes med sådanne projekter. DFE ønsker at deltage i projektet for at eksperimentere med partnerskabsmodeller og derigennem at generere fælles erfaringsopsamling og læring omkring best
practice til vores videre arbejde med mål 17. Vi ønsker at de erfaringer projektet skaber
omsættes til en strategisk kommunikationsplan og partnerskabsaftale, som gøres offentlig
tilgængelige, for at andre organisationer således at projekts udbytte kan højne den professionelle tilgang til strategiske partnerskaber blandt andre CSO’er og virksomheder.

1.2

Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde?
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For mindre grønne NGO’er med begrænsede ressourcer er det svært at tiltrække virksomheders interesse for at indgå projektsamarbejder. Desuden er der, uden den fornødne professionalisme, stor risiko for at et evt. søsat projektpartnerskab mislykkes og både DFE og
projektets samarbejdspartnere spilder knappe ressourcer. Dermed er der en risiko for at
mindre cso’er, som DFE, og deres kompetencer bliver overset i implementeringen af mål 17.

2.
2.1

Forventet kapacitetsudvikling
Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres
organisation?
Efteruddannelse af relevante medarbejdere indenfor CSR og private partnerskaber gennem learning by doing erfaring med reel projektudvikling indenfor forskellige partnerskabsmodeller:
 Konkret viden om fordele og ulemper ved forskellige typer af partnerskabsmodeller
 Træning i at indgå i dialog med CSO’er og virksomheder og lære hvordan man som
CSO taler et fælles, professionelt projekt sprog
 Øget forståelse og samarbejdsevne til at forventningsafstemme projektets fokus
(business casen), implementere projektet (rollefordeling) og demonstrere resultater ved indgåelse af privat partnerskabsprojekt.
 Inspiration til nytænkning i projekt design og partnere, kommunikation og M&E.

2.2

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






2.3

Udbygning og styrkelse af netværk og samarbejde med andre grønne NGOer og private virksomheder.
Branding og positionering af DFE som en professionel projekt samarbejdspartner
Differentieret fundraising med fokus på DFEs organisatoriske kernekompetencer.
Organisatorisk tilpasning til den nuværende udviklingspolitiske agenda
Styrkelse af den organisatoriske HR til indgåelse af private partnerskabsprojekter
og dermed større succesrate i de projekter, der ansøges og indgås

Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres
organisation?
1. Mulighed for indgåelse af private partnerskabsprojekter med danske virksomheder
internt- og på tværs af brancher.
2. En intern og ekstern kommunikationsstrategi baseret på konkrete projekterfaringer.
3. En skabelon for en partnerskabsaftale, som kan bruges ved fremtidige partnerskabsprojekter.
4. Udarbejdelse af en best practice politik i forhold til indgåelse af private projektpartnerskaber.
5. Mulighed for viderebygning af projektets platform for fortsat udnyttelse af synergieffekter, genereret viden og netværk og styrkelse af DFEs samarbejde med grønne
CSO’er og privat sektoren

2.4

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




En bredere og mere differentieret finansieringsramme til implementering af grønne
udviklingsprojekter.
Inddragelse af privatsektoren og dennes professionelle kvalifikationer til at løse
udviklingsopgaver i det globale syd og dermed større impact.
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3.

Organisatorisk opfølgning

3.1

Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle)
Vibe Jensen Business Developer and Program Officer

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?
 Løbende indberetning af partnerskabserfaringer, som minimum relateret til de tre
hovedfokusområder: business casen, partnerskabsaftalen, kommunikation og
branding
 Løbende opfølgning på projektet og diskussion af de genererede erfaringer med ledelsen samt andre relevante medarbejdere, som arbejder med fundraising.
 Evaluering af hvordan den projektplatform og det netværk, der er skabt under projektet kan holdes i live og evt. viderebygges

3.3

Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning?
Vibe Jensen

Den personaleansvarliges underskrift
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2. Stamdata (max 5 linjer pr. punkt)
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de
ansøgende organisationer.
1

Organisationstype
Medlemsejet rådgivningsorganisation inden for ansvarlig naturressourceforvaltning
– primært skovbrug. Organisationen har aktiviteter i såvel Danmark som internationalt.

2

Organisationens historie og formål
Skovdyrkerforeningerne blev grundlagt i 1904 med det mål at organisere de mindre
skovejere for at sikre en bedre udnyttelse af deres skovressourcer samt repræsentere medlemmerne overfor myndighederne. I dag består skovdyrkerforeningerne af
lokale foreninger (Øerne, Syd, Vest, Midt, Nordøst) samt den udenlandske afdeling
Danish Forestry Extension (DFE), som arbejder inden for skovbrug, rådgivning, undervisning, miljø og energi i Østeuropa, Afrika, Asien og Sydamerika. Skovdyrkernes
mere end 100-årige erfaring i organisering af jordbrugere, formidlingsarbejde omkring bæredygtig naturressourceforvaltning, udvikling af demokratiske strukturer,
fortalervirksomhed / lobbyisme samt styrkelse af civilsamfundet generelt, har gennem de seneste ca. 20 år dannet udgangspunkt for DFE´s internationale aktiviteter.
Aktiviteter, som indtil videre har bredt sig til mere end 20 forskellige lande i Europa,
Asien, Afrika of Latinamerika.

3

Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande)
Mozambique, Nepal, og Vietnam (program)

4

Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd
Internationalt har DFE siden begyndelsen af 90’erne gjort brug af sin faglige ressourcebase. Fra år 2000 er disse aktiviteter henlagt til en selvstændig enhed (DFE) ejet af
Skovdyrkerforeningerne med det formål at: ”bidrage til en bæredygtig udvikling, et
forbedret indkomstgrundlag og styrket sociale kapital hos den landlige lokal befolkning i syd”. Dette sker b.la. gennem samfundsmobilisering, uddannelse i ansvarlig og
demokratisk anvendelse af de lokale naturressourcer gennem dannelse og/eller
styrkelse af lokale foreninger. DFE støtter træningen af disse til at opnå teknisk og
organisatorisk viden til at agere som selvstændige professionelle enheder. Derudover arbejder DFE med at engagere disse foreninger i fortalervirksomhed, herunder,
rettigheder til jord og naturressourcer, demokratisk deltagelse, kvalitets uddannelse
etc. Ligeledes arbejder DFE med at fremme miljøundervisning for børn og øge denne
brugergruppes bevidsthed om miljøspørgsmål og evne til at arbejde med naturressourceforvaltning.

5

Organisation
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5.1

Bestyrelse og ledelse
Bestyrelse:
Formand: Per Kamp
Næstformand: Frede Andersen
Per C Christensen
Søren Ladefoged
Anders Saldern Nielsen
Jørgen Bladt (suppleant)
Ledelse:
Danish Forestry Extension ledes af en direktør. Desuden er der to projektmedarbejdere samt en bogholder. Herudover, trækker den internationale del af Skovdyrkerne
på organisationens øvrige ansatte som udgør ca. 60 faglige medarbejdere, hvoraf ca.
20 har internationale erfaringer. Endelig benytter organisationen sig i en vis udstrækning af eksterne konsulenter.

5.2

5.3
5.4

Antal ansatte og frivillige
Stilling

Normeret timetal pr. uge

Direktør – 1 stk.
40
Projektmedarbejder – 2 stk.
40
Bogholder – 1 stk.
30
Bestyrelsesmedlemmer
Efter behov
Skovrider – 4 stk.
Efter behov
Sekretariatsleder – 1 stk.
Efter behov
Senior Konsulent – 2 stk.
Efter behov
Skovfoged – 10 stk.
Efter behov
Forstfuldmægtig – 2 stk.
Efter behov
Fast tilknyttet konsulent – flere
Efter behov
Frivillige / Studerende
Efter behov
Antal medlemmer
Ca. 5000
Finansiel administration (personale og systemer)
Regnskab/bogføring varetages af professionel bogholder. Ud over regnskabsloven
samt øvrig relevant lovgivning, så er der udarbejdet og implementeret rutiner og
kontrolforanstaltninger for regnskabshåndteringen. Disse er tiltrådt af bestyrelsen.
Bogføring / regnskab foretages elektronisk – E-conomic.

6

Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.)
Danida
Nordic Development Fund
Cost Action
Skovdyrkerne (miljø certificering, KU etc.)
mm.

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

Læringseksperiment for virksomheder & grønne organisationer: Kommunikation, Business cases og rollefordeling i Private Partnerskaber

2. Deltagende organisations navn Ghana Venskab
3. Navn på personaleansvarlig

1.
1.1

1.2

2.
2.1

Lene Marie Andreasen

Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring
Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagelse i kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe.
Ghana Venskab har gennem årene fået langt størstedelen af sine midler fra Danida, men har
i de senere år arbejdet målrettet for at differentiere finansieringen og indgå i nye typer af
strategiske partnerskaber for at udvide vores erfaringer og skabe bedre resultater. I den
forbindelse har Ghana Venskab en målsætning om at indgå i et projektpartnerskab med en
eller flere private virksomheder. Det er vanskeligt af flere grunde. Dels har organisationen
begrænsede ressourcer (personale, tid), og dels er organisationen i konkurrence med større
organisationer med et mere kendt brand.
Ghana Venskab har enkelte erfaringer fra samarbejde med private virksomheder, som viser
at der er brug for klare aftaler om rollefordeling og kommunikation. Vi ser projektet som en
mulighed for sammen med andre NGO’er at udveksle ideer og erfaringer og skabe en platform for et møde mellem NGO’er og virksomheder med det formål at få en større indsigt i,
hvordan kompetencer og interesseområder hos hhv. NGO og virksomhed bedst muligt sættes i spil i givende gensidige partnerskaber.
Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde?
Det er vanskeligt og krævende for en organisation af vores størrelse og karakter at indgå i et
partnerskab med en virksomhed, selvom et sådan partnerskab kunne være givtigt for begge
parter. Ghana Venskab har ideer til mulige virksomhedssamarbejder, men savner kapacitet
og inspiration til at gå i dialog med private virksomheder om at udvikle og gennemføre
partnerskaber og projekter.

Forventet kapacitetsudvikling
Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres
organisation?
 Øget viden hos medarbejdere og frivillige inden for CSR og private partnerskaber
 Konkret viden om fordele og ulemper ved forskellige typer af partnerskabsmodeller
 Træning i at kontakte og indgå i dialog med virksomheder
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 Øget forståelse og samarbejdsevne til at forventningsafstemme projektets fokus,

2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.2

3.3

implementere projektet (rollefordeling) og demonstrere resultater ved indgåelse af
privat partnerskabsprojekt.
Inspiration til nytænkning i projekt design og partnere, kommunikation og M&E.

Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?
Vi forventer at deltagelsen vil bidrage til:
 At vi kan tilpasse Ghana Venskab til den udviklingspolitiske dagsorden med en stigende fokus på den private sektors rolle og kategoriseringen af Ghana som en
vækst og transitions økonomi
 At vi kan positionere og brande Ghana Venskab som en professional udviklingsorganisation overfor private virksomheder
 At personale og frivillige får et større kendskab til CSR og private partnerskabsprojekter og at organisationen dermed får succes med at indgå sådanne partnerskaber
Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres organisation?
1. Mulighed for indgåelse af private partnerskabsprojekter med danske virksomheder
2. En skabelon for en partnerskabsaftale, som kan bruges ved fremtidige partnerskabsprojekter
3. Udarbejdelse af en best practice politik i forhold til indgåelse af private projektpartnerskaber
Hvilke resultater forventer I på længere sigt initiativet får for arbejdet med partnere i det
Globale Syd?
 En bredere og mere differentieret finansieringsramme
 Inddragelse af privatsektoren og dennes professionelle kvalifikationer til at løse
udviklingsopgaver i det globale syd og dermed større impact
 Øget kapacitet for partnere i Ghana til at indgå i samarbejder med private virksomheder. Ghana Venskab søger altid at videreformidle relevant organisatorisk læring
til de lokale partnere.

Organisatorisk opfølgning
Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle)
Lene Marie Andreasen, generalsekretær
Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterfølgende
opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidrager til den ønskede forandring?
 Løbende opfølgning på projektet og diskussion af erfaringer med medarbejdere fra
sekretariat, bestyrelse samt frivilligt fundraisingudvalg
 Erfaringsopsamling/evaluering et stykke tid inde i projektet med henblik på tilpasning
af fundraisingstrategi og arbejdsplan for samarbejde med private virksomheder

Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning?
Lene Marie Andreasen
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Stamdata (max 5 linjer pr. punkt)
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de
ansøgende organisationer.
1

Organisationstype
Medlemsbaseret privat ulandsorganisation

2

Organisationens historie og formål
Ghana Venskab har siden 1979 arbejdet for udvikling i det fattige Nordghana med
henblik på forbedrede levevilkår og øget lighed. Efter mange år med større projekter
finansieret af Danida som enkeltbevillinger indgik Ghana Venskab programaftale
med Udenrigsministeriet i 2010, som blev afløst af en rammeaftale fra 2015.
Vores udviklingsprogram har tre overordnede tematiske områder, som er fødevaresikkerhed, unge og uddannelse. På tværs af disse har programmet fokus på miljø, køn
og god regeringsførelse & menneskerettigheder. Udviklingsarbejdet foregår i tæt
samarbejde med vores mangeårige ghanesiske partnerorganisationer, Ghana Developing Communities Assocation og Youth Empowerment for Life.

3

Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande)
Ghana

4

Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd
Ghana Venskabs vision er et demokratisk Ghana med høj grad af ligestilling, således
at alle menneskers lige ret til ressourcer og indflydelse anerkendes og respekteres,
samt at Nordghana tilføres flere midler, så området ligestilles med det øvrige Ghana.
Demokrati ses i Ghana Venskab som en del af et retfærdigt samfund, og det er grundlaget for vores udviklingsprogram i Ghana samt vores virke som folkelig forening og
civilsamfundsorganisation. Ghana Venskab lægger vægt på at fremme aktivt medborgerskab i såvel Danmark som i Ghana.
På den baggrund er det Ghana Venskabs mission at gøre en meningsfuld forskel ved
at bidrage til at styrke demokratiske processer samt at modarbejde strukturel ulighed. Der tænkes her især på uligheden mellem Syd- og Nordghana, mænd og kvinder,
unge og gamle.
Et vigtigt overordnet mål i den forbindelse er at bidrage til at mindske fattigdommen
i Nordghana. Dette gøres strategisk gennem samarbejde med civilsamfundsorganisationer på nationalt og lokalt niveau for at styrke deres organisatoriske og tekniske
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kapacitet til at fremme deres sociale, økonomiske og politiske interesser og rettigheder.

5

Organisation

5.1

Bestyrelse og ledelse
Ghana Venskabs bestyrelse har pt. 8 medlemmer:
1. Forkvinde Katrine Skamris
2. Næstformand Erik Fyhn
3. Kasserer Ole Brøkner
4. Pia Sonnenborg
5. Thomas Grotkjær
6. Michael Mærsk Møller Hansson
7. Poul Kattler
8. Leif Rasmussen
Ghana Venskabs generalsekretær er ansvarlig for den daglige ledelse af organisationen og står til ansvar overfor bestyrelsen, som har det overordnede ansvar.

5.2

Antal ansatte og frivillige
Ghana Venskabs arbejde er drevet af et lille professionelt sekretariat med flg. ansatte: 1 generalsekretær, 2 programkoordinatorer, 1 studentermedhjælp

5.3

Derudover bidrager ca. 40 engagerede frivillige til arbejdet gennem udvalgsarbejde,
organisering af aktiviteter mv.
Antal medlemmer

5.4

320
Finansiel administration (personale og systemer)
Den finansielle administration varetages af generalsekretæren samt en studentermedhjælp (økonomistuderende). Bogføringen foretages i systemet C5. Økonomistyring og forvaltning lever op til Udenrigsministeriets krav til rammeorganisationer, senest bekræftet ved UM tilsynsbesøg december 2015.

6

Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.):
Danida
Danmarks Indsamling
Fonde
Private donorer
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Ansøgningsskema
– Større kapacitetsudviklingsinitiativer
Bilag 1: Ansøgerforpligtelse & stamdata (rev.06.2015)
1. Ansøgerforpligtelse
1. Initiatives navn

Læringseksperiment for virksomheder & grønne organisationer: Kommunikation, Business cases og Rollefordeling i Private Partnerskaber

2. Deltagende organisations navn VedvarendeEnergi (VE)
3. Navn på personaleansvarlig

Bjarke Rambøll

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.
VE har oparbejdet mange års erfaring med projektsamarbejde i det globale syd med fokus på en retfærdig og bæredygtig verden for alle. Med introduktion af de nye SDG-mål arbejder VE med at implementere målene bredt i organisationens arbejde; ikke mindst i organisationens strategiske platform som har
særligt fokus på mål 17. Dette har bl.a. afdækket, at der er et konkret behov for at opbygge ny viden og
få praktisk erfaring med relevante elementer i indgåelse af strategiske partnerskaber omkring udviklingsprojekter. I dette initiativ vil VE kunne bidrage med dels erfaring fra mange års projektudvikling,
dels viden fra det sidste års målrettede arbejde med vurdering og analyse af VE’s muligheder for strategiske partnerskaber. VE´s deltagelse i projektet som erfaren ramme organisation vil bidrage til at løfte
den udfordring, som mange små og mellemstore CSO´er skal forholde sig til i krydsfeltet mellem det
grundlæggende udviklingsarbejde og partnerskaber med privat sektoren.

1.2

Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde?
VE har begrænsede ressourcer og mangler indsigt og erfaring i at indgå i et strategiske partnerskab med
private virksomheder i forbindelse med udviklingsarbejde. Uden den rette organisatoriske kapacitetsopbygning og planlægning vil det kunne medføre risiko for fejlslagne projekter. Samtidig vil det få konsekvenser for den opbyggede tillid mellem VE og private partnere, og dermed udfordringer i partnerskaberne på længere sigt.

2. Forventet kapacitetsudvikling
2.1

Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres
organisation?
Udbygning af mulighed for dialog og netværk mellem deltagere i initiativet.
• Konkret og ny viden om strategiske partnerskaber mellem CSO´er og virksomheder.
• Evnen til at identificere, forstå og kommunikere gensidige behov og mål på tværs af privat sektor og CSO’ers interesser.
• Inspiration til nytænkning i projekt design, partnerskaber, kommunikation og M&E.
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2.2

Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?
Udbygning og styrkelse af netværk og samarbejde med andre grønne NGOer og private virksomheder.
• Organisatorisk opbakning og ejerskab til fremtidige stategiske partnerskaber
• Branding og positionering af VE som en professionel projekt samarbejdspartner
• Nye input til en differentieret projektudvikling og fundingindsats.
• Organisatorisk tilpasning til den nuværende udviklingspolitiske agenda

2.3

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

2.4

Mulighed for indgåelse af private partnerskabsprojekter med danske virksomheder interntog på tværs af brancher.
En intern og ekstern kommunikationsstrategi baseret på konkrete projekterfaringer.
En skabelon for en partnerskabsaftale, som kan bruges ved fremtidige partnerskabsprojekter.
Udarbejdelse af en best practice politik i forhold til indgåelse af private projektpartnerskaber.
Mulighed for viderebygning af projektets platform for fortsat udnyttelse af synergi-effekter,
genereret viden og styrkelse af VE´s samarbejde med grønne CSO’er og privat sektoren .

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

•

En bredere og mere differentieret finansieringsramme til implementering af grønne udviklingsprojekter.
Inddragelse af privatsektoren og dennes professionelle kvalifikationer til at løse udviklingsopgaver i det globale syd og dermed større impact.
At kunne bidrage til at skabe øget værdi og bredde i private virksomheders engagement i det
globale syd.

3. Organisatorisk opfølgning
3.1

Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle)
Mette Rohde Böwadt, projektudvikler.

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?
Løbende indberetning af partnerskabserfaringer, som minimum relateret til de tre hovedfokusområder:
business casen, partnerskabsaftalen, kommunikation og branding
• Løbende opfølgning på projektet og diskussion af de genererede erfaringer med ledelsen samt
andre relevante medarbejdere, som arbejder med fundraising.
• Evaluering af hvordan den projektplatform og det netværk, der er skabt under projektet kan
holdes i live og evt. viderebygges

3.3

Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning?
Mette Rohde Böwadt
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2. Stamdata (max 5 linjer pr. punkt)
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de
ansøgende organisationer.
1

Organisationstype
VedvarendeEnergi er en miljøorganisation (forening).

2

Organisationens historie og formål
VedvarendeEnergi blev grundlagt i 1975 ud fra ønsket om at opstille alternativer til indførelse af atomkraft i Danmark; dengang under navnet Organisationen for Vedvarende Energi.
VedvarendeEnergis overordnede formål er såvel lokalt, nationalt som globalt at arbejde aktivt for en
bæredygtig, integreret energi- og miljøpolitik, der sigter mod 100% energiforsyning fra vedvarende
energi og lokale ressourcer.

3

Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande)
Mali, Kenya og Mozambique.

4

Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd
VedvarendeEnergis internationale afdeling arbejder for en retfærdig og bæredygtig verden for alle.
VE’s internationale program bygger på et tæt samarbejde med lokale CSO’er som støtter lav indkomst
communities/lokalsamfund, der er ramt af følgerne af klimaforandringer. Arbejdet fokuserer dels på at
gøre de ramte lokalsamfund modstandsdygtige overfor følgerne, dels advokerer for at offentlige budgetter målrettes de områder, der er mest ramte af forandringerne.

5

Organisation

5.1

Bestyrelse og ledelse
Bodil Kornbek, formand
Mads Peter Schreiber, næstformand
Sofie Schousboe Laursen
Jonathan Ries
Søren Pedersen
Anette Louise Klidsbjerg, medarbejdervalgt
Jakob Jespersen, medarbejdervalgt
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Bjarke Rambøll, sekretariatsleder

5.2

Antal ansatte og frivillige
11 ansatte omregnet til fuldtid
85 frivillige

5.3

Antal medlemmer
1550

5.4

Finansiel administration (personale og systemer)
Jens Chr. Jensen, økononi & controlling
Microsoft C5 2012, økonomisystem

6

Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.)
CISU, Danida, EU, Private fonde: KR Foundation, Velux Fonden, Merkur Andelskasse mfl.
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