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

Core Humanitarian Standard (CHS) Kapacitetsopbygning

2. Deltagende organisations navn Emergency Architecture & Human Rights
3. Navn på personaleansvarlig

1.

Tore Qvist

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.
Emergency Architecture & Human Rights er en forholdsvis ung organisation der
mangler en strømlining og tilpasning til internationale standarder der sikrer
ansvarligheden og styringen i vores programmer, missioner og
samarbejdsrelationer.

1.2

Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde?
Vores mangel på tilpasning og indkøring af en standard som CHS gør at vi er
underudviklet i forhold til at kunne tilbyde de udsatte mennesker vi arbejder for, og
de organisationer vi samarbejder med, en klar procedure for hvordan de kan holde
os ansvarlige for det arbejde vi gør.

2.
2.1

Forventet kapacitetsudvikling
Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres
organisation?
Vi forventer at vores deltagere vil opnå en større faglighed og kompetence til at
vejlede og sikre kvaliteten i vores organisation og arbejde.
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2.2

Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?
Vi forventer at deltagelsen vil højne vores organisations evne til at adressere
udfordringer og muligheder for at indgå i rettighedsbaserede partnerskaber og
missioner.

2.3

Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres
organisation?
Vi forventer at vores organisation får afdækket vores behov for at oprette og
udvikle interne procedurer der sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed jævnfør
hver af de 9 commitments i CHS.

2.4

Hvilke resultater forventer I på længere sigt initiativet får for arbejdet med
partnere i det Globale Syd?
Det er vores forventning at vi bliver i stand til at kapacitetsopbygge og guide vores
partnere i Globalt Syd, således at de får forståelse for og metodisk kan sikre en
rettighedsbaseret intervention/program overfor udsatte mennesker.

3.
3.1

Organisatorisk opfølgning
Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle)
Tore Qvist, Global Programme Developer & Operations Officer
Nina Louise Jensen, National Programme Developer & Executive Assistant

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?
Intern træning, udvikling og opdatering af program- og missionsværktøjer,
præsentationer til og træning af partnere.

3.3

Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning?
Tore Qvist

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
Emergency Architecture & Human Rights er en ikke-erhvervsdrivende humanitær
forening.

2

Organisationens historie og formål
Emergency Architecture & Human Rights søger at skabe konsensus for at arkitektur
er en menneskeret. Inspireret af den universelle verdensdeklaration om
menneskerettigheder og begrebet om kulturel arkitektur arbejder vi med og bygger
for sociale grupper udsat for humanitær katastrofe, kulturelle konflikter, ulighed og
marginalisering.
Organisationen blev formelt oprettet i Danmark 26. oktober 2015, og har
hovedkontorer i Chile, Italien og Danmark.

3

Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande)
Emergency Architecture & Human Rights er byggende i Nepal, og har tidligere bygget
i Mozambique og Tanzania. Vi er i færd med at oprette et program i Zambia, endnu et
byggeprojekt i Mozambique, er ved at udvide projektet i Nepal til et program, og i
indgående dialog og undersøgelse med FN-organer i forhold til udvide
menneskedrevet byplanlægning og opbyggelse af mini-skoler i flygtningelejre
(Jordan).

4

Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd
Vores vision og strategi er at gøre udsatte mennesker og regeringer i stand til at
opbygge dem selv og deres miljøer gennem lokal ressourceforståelse og praktisk
kundskab i forhold til det byggende miljø. Der foruden ønsker vi at være nyskabende
og relevante inden for klimatilpasning, katastrofehåndtering (jordskælv,
oversvømmelser og flygtningelejre) og udviklingsarbejde.

5

Organisation
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5.1

Bestyrelse og ledelse
Bestyrelsesformand er Jorge Lobos
Næstformand er Jørgen Taxholm
Michele De Marco og Thomas Becker bestyrelsesmedlemmer. Nina Louise Jensen er
Kasser.
Jorge Lobos er udpeget til at varetage den daglig drift af Emergency Architecture &
Human Rights. Der er generalforsamling en gang om året hvor bestyrelsen udpeges
på baggrund af de opstillede kandidaturer.

5.2

Antal ansatte og frivillige
1 fastansat og 6 faste projekttilknyttede i Danmark.
Der er en varierende mængde af 5-15 frivillige.

5.3

Antal medlemmer
18 Medlemmer

5.4

Finansiel administration (personale og systemer)
Emergency Architecture & Human Right gennemgår en løbende fast tilknyttet
ekstern revision.
I vores operationer og daglige virke er der et fordelt ansvar mellem
ledelsespåtegnelse, Finans, HR og projektstyring der sikrer en høj finansiel
standart.

6

Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.)
Statens Kunstfond, Byfornyelsesfondens Forsøgs- og Udviklingsmidler,
Lokalrådsmidler, Underværker, Folkeoplysning for Flygtninge, Privat sektor og
private donorer.
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Ansøgningsskema – Større kapacitetsudviklingsinitiativer
Bilag 1: Ansøgerforpligtelse & stamdata (rev.06.2015)
1. Ansøgerforpligtelse
1. Initiatives navn

Core Humanitarian Standard - Kapacitetsudvikling

2. Deltagende organisations navn

Gladsaxe Idræts- og Kulturforening

3. Navn på personaleansvarlig

Mohamed Ahmed

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.
GIK ønsker at revidere og optimere måden, vi udnytter vores menneskelige ressourcer og de finansielle
ressourcer, vi modtager fra donorer, organisationer og fonde.
Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde?
Vi ønsker at udnytte vores ressourcer optimalt for at undgå ressourcespild i form af dårlig kommunikation
og logistik, der udløser en række problemer, når man mindst har brug for det.
Forventet kapacitetsudvikling

1.2
2
2.1

2.2
2.3

2.4

3
3.1

3.2

3.3

Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres
organisation?
I forbindelse med udvikling, facilitering og afvikling af vores mange projekter i ind- og udland så ønsker
GIK en harmonisering af vores forventninger til et givent projekts udgangspunkt, proces og sluteffekten.
Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?
Vi forventer at GIKs metoder bliver mere professionelle
Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres organisation?
Vi vil udvikle et CHS manifest der assimileres til GIKs aktiviteter og formål. Den vil blive en integreret del
af GIKs identitet. Den vil fremstå i skriftlig format på vores hjemmeside og manifestet vil blive læst højt
og filmet til udgivelse af to videoer på henholdsvis dansk og somalisk. De vil blive lagt ud på Youtube og
linket til vores hjemmeside.
Hvilke resultater forventer I på længere sigt initiativet får for arbejdet med partnere i det Globale
Syd?
Vi starter med at implementere CHS i Danmark, hvorefter vil implementere det hos vores faste NGOpartnere i Somalia.
Organisatorisk opfølgning
Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle)
Formand: Gurhan Gurhan
Næstformand og kasserer: Mohamed Ahmed
Suppleanter: Ayan Hassan Ahmed, Guled Waise, Nafiso Mohamed
Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterfølgende
opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidrager til den ønskede
forandring?
Forankring: GIK vil gennemføre samtlige skridt i kapacitetudviklingsmodellen.
Opsamling: CHS vil blive indført som fast ritual ligesom at børste tænder
Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning?
Det er hele bestyrelsen.

Den personaleansvarlige Mohamed Ahmed 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
NGO

2

Organisationens historie og formål
Gladsaxe Idræts- og Kulturforening er etableret i 2008, og har 83 medlemmer og 25 aktive medlemmer.
Fra 2008-2017 har vi gennemført 19 vellykkede projekter. Vi kører på vores 9. år med ugentlige aktiviteter i
Gladsaxe, årlige programmer i Skandinavien, og vi har gennemført fire nødhjælps- og udviklingsprojekter i
Somalia.

3

Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande)
Somalia

4

Målsætning – vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd
GIK arbejder for:
1. At udvikle og køre aktiviteter og projekter i Gladsaxe Kommune, Danmark og Europa
2. At udvikle vedvarende, almengørende projekter, der løser grundlæggende hverdagsproblemer, der
direkte berører lokalbefolkningen
3. At levere nødhjælp når det kræves

5

Organisation

5.1

Bestyrelse og ledelse
Formand: Gurhan Gurhan
Næstformand og kasserer: Mohamed Ahmed
Suppleanter: Ayan Hassan Ahmed, Guled Waise, Nafiso Mohamed

5.2

Antal ansatte og frivillige
Ansatte: 0
Frivillige: 25

5.3

Antal medlemmer
83

5.4

Finansiel administration (personale og systemer)
Mohamed Ahmed

6

Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.)
1. Medlemskontingent
2. Ansøgte midler fra diverse fonde herunder EU, DGI, DRC, GtS, Gladsaxe Kommune, Foreningen
Norden osv.
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