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BILAG 1: 

 
Netværkets navn: Dansk Forum for Mikrofinans  

 
Overordnet målsætning: Dansk Forum for Mikrofinans overordnede mål er at styrke den danske mikrofinans sektor ved at øge forståelse i befolkningen og prioritering blandt 

beslutningstagere samt ved at forbedre den danske ressourcebases støtte, monitorering og rådgivning af partnere i syd 

 
Delmål 1: At skabe øget forståelse og debat om mikrofinans i offentligheden og bistandsmiljøet 

  
Resultater/outputs Aktiviteter Tidsplan Indikatorer  Samarbejdspartner(e) 

1) Oplysning: At styrke opmærksomheden og 
forståelsen af mikrofinans ved i tæt 
samarbejde med forskningsmiljøet at øge 
formidling og debatskabelse i offentligheden, 
NGO miljøet, og dele af den finansielle sektor 
ang. aktuelle/centrale spørgsmål  

1.1 Årsmøde målrettet medlemmer.  

1.2 Et mindre møde / workshop hvis det kan 
gøres sammen med andre netværk.  

1.3: Konference som afslutning på det treårige 
læringsforløb. Herunder evaluering af de tre år 

1.4 Hjemmeside: opdatering og udvikling af 
virtuel kommunikation 

1.5 Fire nyhedsbreve om netværksaktiviteter og 
ny viden/nyheder i sektoren  

1.6: Database: vedligeholdes og gøres delvist 
tilgængelig på hjemmesiden inkl. info om 
medlemmernes mikrofinans projekter  

1.1. Forår  

1.2. Efterår 

1.3. Efterår 

1.4 løbende        

1.5 kvartalsvis 

1.6. løbende 

 

1.1: 30 deltagere har bidraget 
til årets planlægning 

1.2: 30 deltagere hvor 75% 
har fået en bedre forståelse  

1.3. 80 deltagere hvor 75% 
har fået en bedre forståelse  

1.4: hits pr. måned 
konsolideret.  

1.5.. Nyhedsbrevene 
modtages af over 500 
interesserede  

1.6.. Databasen er blevet 
opdateret hver måned  

Antal medlemmer i DFM er 
stadig 50 

1.1. Care Danmark 

1.2.. Andre faglige netværk  

1.3: CBS studerende 

  

 

2) Fortalervirksomhed: At øge forståelse og 
prioritering af mikrofinans som 
udviklingsredskab hos Danida, fonde og 
andre beslutningstagere gennem dialog, 
samarbejde og forskning  

2.1 Deltagelse i debat og direkte dialog med UM 
for at fremme mulighederne for at arbejde med 
mikrofinans.  

 

2.1 TBD 

 

2.1 minimum et møde om 
året med UM og 
Projektrådgivningen.  

 

2.1.  
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Delmål 2: At forbedre den danske ressourcebases monitorering og rådgivning af partnere i syd 

 
Resultater/outputs Aktiviteter Tidsplan Indikatorer  Samarbejdspartner(e) 

3) MFI støtte: Enkelte danske NGOer i stand 
til direkte at støtte, monitorere og rådgive 
specialiserede mikrofinans institutioner 
(MFIer) herunder SACCOs i syd jfr. C-GAPs 
retningslinjer 

3.1 Fem danske NGOer har deltaget i et kursus 
og modtaget opfølgende sparring angående 
grundlæggende emner og problemstillinger 

3.2 Som opfølgning på intro kurser /for erfarne 
medlemmer arrangeres minimum to 
fyraftensmøder for praktisk anvendelig 
erfaringsudveksling. 

3.1 Efterår 

3.2 forår og 
efterår 

Fem medlemmer vurderer at 
de har fået redskaber og 
forbedret deres evne til at 
monitorere og rådgive MFIer i 
syd. 

 

3.1.  

3.2  

4). Indkomst skabende aktiviteter (IGA) med 

koblinger til mikrofinans: At øge den danske 
ressourcebases involvering i 
fortalervirksomhed for forbedret adgang til 
finansiering i syd.  

4.1: Dækket under 3 og 4  

4.2: Dækket under 3 og 4 

4.1  

4.2  

   

5). Spare/lånegrupper: At styrke den danske 
ressourcebase bredt i at støtte, monitorere 
og yde faglig rådgivning til partnere i Syd, der 
arbejder med spare/lånegrupper  

5.1 Seks danske NGOer har deltaget i et kursus 
og modtaget opfølgende sparring angående 
grundlæggende emner og problemstillinger  

5.2 Som opfølgning på kurser arrangeres 
minimum to fyraftensmøder for praktisk 
anvendelig erfaringsudveksling. 

5.1 efterår 

5.2 forår og 
efterår 

Seks medlemmer vurderer at 
de har fået redskaber og 
forbedret deres evne til at 
monitorere og rådgive 
projekter med spare/låne 
grupper i syd. Fire planlægger 
at anvende introducerede 
redskaber og modeller med 
deres partnere i syd.  

5.1.   

5.2  

6). Innovation og læring: At øge den danske 
ressourcebases involvering i løbende læring, 
metodeudvikling og fremme af innovative 
tilgange i arbejdet med mikrofinans 

6.1: Årsrapport om resultater i 2011  

6.2: Arbejdsgruppen vil årligt tage en 
problemstilling op, som kræver ny læring og 
udforskning indenfor implementering af 
mikrofinans aktiviteter.  

6.3: Netværket vil årligt sende 2 repræsentanter 
med særlig erfaring eller videns behov til 
internationale konferencer 

6.1 forår 

6.2 Årligt  

6.3 November 

6.1 Årsrapporten der er lagt 
på hjemmesiden. 
Årsrapporten viser positiv 
udvikling af sektoren  

6.2 problemstilling diskuteres 
i arbejdsgruppen samt belyses 
i ´DFM nyhedsbrev 

6.3 efterfølgende 
rapportering og formidling i 
nyhedsbrev og møde 

6.1.  

6.2. CBS, Oikos, 
Flygtningehjælpen 

6.3  

 


