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Ansøgningsskema  
– Større kapacitetsudviklingsinitiativer (rev. 06.2015) 
 

Initiativets titel: Masterclass om sammenhæng mellem fattigdom og klima-
tilpasning – Et kapacitetsudviklingsforløb for frivillige og 
ansatte i fire mindre danske frivilligt baserede organisatio-
ner. 

Juridisk og økonomisk ansvarlig or-
ganisation (’lead organisation’): 

 

Organisationens navn: Ingeniører Uden Grænser 
Adr: Kalvebod Brygge 31, 1560 København V 
Kontaktperson: Dorte Lindegaard Madsen 
Tlf: +45 70 27 40 06 
E-mail: dlm@iug.dk 

Øvrige ansøgende organisationer 
(Bilag 1: ’Ansøgerforpligtelse’ for 
samtlige ansøgende organisationer 
skal vedlægges): 

For samtlige ansøgende organisationer: 
 
Organisationens navn: Ingeniører Uden Grænser (IUG) 
Adr: Kalvebod Brygge 31, 1560 København V 
Kontaktperson: Dorte Lindegaard Madsen 
Tlf: +45 70 27 40 06 
E-mail: dlm@iug.dk 
 
Organisationens navn: Emergency Architecture & Human 
Rights (EA&HR) 
Adr: Verdens Kultur Centret, Nørre Allé 7, 2200 København 
N, Danmark 
Kontaktperson: Tore Qvist 
Tlf: +45 20 73 43 09 
E-mail: toreqvist@ea-hr.org  
 
Organisationens navn: Arkitekter uden Grænser (AUG) 
Adr: Fælledvej 12, 2200 København N, Danmark 
Kontaktperson: Anton Ryslinge 
Tlf: +45 60 89 40 07 
E-mail: ary@arkitekterudengraenser.dk    
 
Organisationens navn: DIB (tidligere Dansk International 
Bosætningsservice) 
Adr: Klosterport 4T, 4. sal, 8000 Aarhus C 
Kontaktperson: Lykke Valentin 
Tlf: +45 29 25 99 77 
E-mail: dib@dib.dk  

Ansøgt støtteperiode: min. 12 må-
neder – max 36. måneder: 

Fra: 1.6.2019 
Til: 1.8.2020 
(14 mdr. i alt) 

Ansøgt beløb fra Globalt Fokus (min. 
75.000 kr. – max. 400.000 kr.):  

399.000 kr. 

Hvis relevant: medfinansiering af Deltagelse er gratis men der vil trækkes en no-show fee på 

mailto:dlm@iug.dk
mailto:dlm@iug.dk
mailto:toreqvist@ea-hr.org
mailto:ary@arkitekterudengraenser.dk
mailto:dib@dib.dk
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betydning for gennemførsel af initi-
ativet i form af anden donor finan-
siering, deltagerbetaling etc. 

cirka 500 kr. som dog tilbagebetales, hvis deltageren delta-
ger i 5 ud af 6 sessioner af masterclass forløbet (mødepligt). 

Eventuelt tidligere bevillinger til 
beslægtede initiativer gennemført 
af ansøgergruppen eller lead orga-
nisation (navn, j.nr., implemente-
ringsperiode, afslutningsdato og 
beløb): 

Core Humanitarian Standard – Kapacitetsopbygning 
GF.2017.1. CHS 
75.000 DKK  
Start 1.09.2017  
Afsluttet d 28.02.2018  
Rapporteret på primo april 2018 

Resumé (max. 15 linjer): 
Det ansøgte initiativ er et kapacitetsopbyggende forløb for de fire involverede organisationers fri-
villige og personale. Der planlægges et masterclass forløb omhandlende relationerne mellem fat-
tigdom og klimatilpasning. Undervisningsforløbet vil formidle værktøjer til anvendelse i initiativer 
med partnerskaber og dermed forbedre de resultater, der søges skabt for de befolkninger og lokal-
samfund, organisationerne arbejder med.  

Dette masterclass forløb vil bestå af en modul- og case-baseret identifikation af veje til effektive 
strategier til forbedring af modstandsdygtighed i mindre lokalområder og tilpasning til klimaforan-
dringer. Fokus er ikke på policy niveau, men på konkrete aktiviteter, hvor der vil blive bygget bro 
imellem strategiske serviceydelser og lokal organisering på klimaområdet. Hvert modul vil fokusere 
på et temaområde og give deltagerne adgang til relevant litteratur, forelæsning af en ekspert på 
området og gruppebaseret analyse i et specifikt casestudie under vejledning af forelæseren. Forlø-
bet vil finde sted over seks lørdage spredt ud over 10 måneder med 4-6 uger imellem.  

Masterclass forløbet vil styrke færdigheder og opbygge kapacitet for deltagerne til at engagere sig i 
samfundsbaserede klimatilpasningsprojekter og derved støtte udbyttet af organisationernes udvik-
lingsprojekter.  
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1. Forberedelse 
Initiativet er udviklet i dialog og samarbejde mellem de fire ansøgende organisationer – Ingeniører 
Uden Grænser (IUG), Arkitekter uden Grænser (AUG), Emergency Architecture & Human Rights 
(EA&HR) og DIB (tidligere Dansk International Bosætningsservice). IUG er ‘lead organisation’ og 
Dorte Lindegaard Madsen har i sin rolle som Generalsekretær været koordinator på udviklingen af 
initiativet og tovholder på kontakten organisationerne imellem. I de tre andre organisationer har 
følgende personer været involveret i hele udviklingsforløbet – Koordinator og Formand Anton Rys-
linge fra AUG, Advisor Tore Qvist fra EA&HR og Sekretariats- og projektleder Lykke Valentin fra 
DIB. Initiativet har derfor en stærk forankring i organisationerne.  
 
Interesseafklaring og behovsanalyse:  
Overordnet er kapacitetsudviklingsbehovene afdækket gennem dialog mellem de deltagende or-
ganisationer baseret på erfaringer med manglende viden om relationerne mellem fattigdom og 
klimatilpasning i forbindelse med tidligere projekter. For at afklare kapacitetsudviklingsbehov og 
interesse for et masterclass forløb blandt organisationernes frivillige, blev der udsendt et elektro-
nisk spørgeskema til samtlige frivillige medlemmer. Spørgeskemaundersøgelsen, der blev sendt ud 
via google analyse, afdækkede a) interessen for at deltage i et masterclass forløb om fattigdom og 
klima, b) hvor relevant kurset ville være for den enkelte frivilliges arbejde, c) hvilke tematiske om-
råder, der ville give bedst mening at arbejde med og d) hvilke specifikke cases, der ville være rele-
vante at bruge som eksempler. Spørgeskemaspørgsmålene er at finde i Bilag 4. Den indledende 
medlemsundersøgelse viste mere end 80 positive tilkendegivelser omkring interesse og en utrolig 
høj faglig resonans og samklang i den faglighed, de frivillige byder ind med.  
 

2. Faglig/metodisk fokus og kapacitetsmæssige behov  
Initiativets faglige tema er fattigdom og klimatilpasning. Klimaændringer påvirker alle regioner, 
men fattige udviklingslande er blandt de mest berørte. Og den fattigste del af befolkningen ram-
mes hårdest. Her afhænger befolkningen ofte i høj grad af deres naturlige miljø, og de har færrest 
ressourcer til at håndtere klimaforandringerne. Over 2 milliarder mennesker – næsten en tredjedel 
af verdens befolkning – lever lige over eller under fattigdomsgrænsen og mere end 800 millioner 
mennesker lever i ekstrem fattigdom ifølge de sidste officielle tal fra 2015. Estimater fra UNDP 
indikerer, at i 2030 er der reel risiko for, at over 100 millioner mennesker kan falde tilbage i eks-
trem fattigdom grundet klimaforandringer samt at over 200 millioner mennesker er i reel risiko for 
at blive fordrevne grundet hyppigere og mere alvorlige klimakatastrofer.  
 
Fagligt fokus og interessefællesskab: 
”Kamp mod klimaforandringer er også kamp mod fattigdom” skriver UNDP Danmark. Det er en 
realitet som alle fire ansøgende organisationer møder i deres arbejde i det Globale Syd. Organisa-
tionerne har et humanitært udviklingsperspektiv og arbejder med projekter i udviklingslande med 
fokus på bæredygtige løsninger i overensstemmelse med FN’s Verdensmål. Det er organisationer, 
der arbejder med forebyggelse og klimatilpasning, hvor tekniske løsninger spiller en central rolle 
og strategiske serviceydelser bruges aktivt som mobiliserende faktor for lokalbefolkningen. Over-
ordnet vil initiativet underbygge en bedre forståelse af verdensmålene. Deltagerne vil gennem 
forløbet arbejde med Verdensmål 1 – helt specifikt Delmål 1.4 og Delmål 1.5 – samt Verdensmål 
13, men ligeså andre relevante målsætninger under Verdensmål 3, 5,6,7, 11 og 17.  
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Fagtekniske frivillige og kapacitetsudviklingsbehov: 
Initiativet er begrænset til fire organisationer ud fra et specifikt ønske om, at udvalgte temaer er 
relevante for alle organisationer, at der kan arbejdes med specifikke cases, og at interdisciplinær 
sparring, erfaringsudveksling og videndeling gør det muligt, at gå mere i dybden. Gruppen af ansø-
gende organisationer arbejder alle med en frivilligt baseret platform af fagtekniske personer og 
lokale samarbejdspartnere. Ansøgerne ser en fælles udfordring med den nuværende vidensbase 
og anvendelsen af redskaber i deres frivillige virke. De teknisk dygtige frivillige, der bl.a. arbejder 
med vand og sanitet, energi, byudvikling og fødevareforsyning, har pt. ikke stor nok viden og erfa-
ring med konkrete redskaber til at engagere sig med Syd-partnere for at finde løsninger til udfor-
dringerne omkring fattigdom, klimaændringer og lokal tilpasning. Andre frivillige har brug for at få 
større viden om de tekniske muligheder for derigennem at kunne arbejde målrettet med lokal kli-
matilpasning. Der er stort behov for at udvikle konkrete ’promising practices’ for relevante og bæ-
redygtige partnerskabsprojekter, der tager udgangspunkt i de lokale kontekster og understøtter 
samarbejde med lokalt funderet samarbejdspartnere. Der er behov for at dygtiggøre frivilligbasen 
gennem praksisorienteret undervisning og anvendelse af konkrete værktøjer og analyseredskaber.  
 
Forankring i de deltagende organisationer 
Ansøgerorganisationerne har som mindre NGO’er ikke mange midler eller personaleressourcer til 
at arbejde målrettet med et fagligt område og sætte fokus/midler af til kapacitetsopbygning og 
træning af aktive frivillige. Dette initiativ giver de fire ansøgende organisationer en unik mulighed 
for at arbejde målrettet med opbygning af kompetence omkring fattigdom og klimatilpasning hos 
både de få ansatte og den store frivillige base, hvilket vil understøtte organisationernes praksis 
betydeligt. Forankringen ind i organisationerne er sikret dels ved at der er personale, som deltager 
i initiativet, men også via de selvvalgte cases, som den erfaringsbaserede læring og analyse skal 
tage afsæt i. Med en case-baseret tilgang sikres en videre forankring og en konkret forbedring af 
praksis ind i organisationernes arbejde og projekter. Der nedsættes en styregruppe med repræ-
sentanter fra alle ansøgende organisationer, som bidrager til at sikre involvering i og ejerskab til 
initiativet og dermed også forankring i de deltagende organisationer, som beskrevet under pkt. 6.  
 

3. Mål og forventede forandringer 
Målet med initiativet er at bidrage til en øget forståelse af samspillet mellem klimaforandringer og 
fattigdomsbekæmpelse for at give viden og kapacitet til at inkorporere et klimatilpasningsfokus i 
de deltagende organisationers projektvirke i felten. Der fokus på at både ansatte og den store fag-
tekniske frivilligbase, som initiativet repræsenterer, i fremtiden kan arbejde langt mere helheds- 
og deltagerorienteret med klimaproblematikker og lokal tilpasning. Hver organisation vil gennem 
masterclass forløbet udarbejde ’promising practice’ og en værktøjskasse med konkrete redskaber. 
På længere sigt vil den nyerhvervede viden føre til en mere relevant og bæredygtig lokal interven-
tion i organisationernes respektive partnerskaber eftersom de fire ansøgerorganisationer vil blive 
bedre til at engagere sig med Sydpartnere i udfordringen omkring neksus mellem fattigdom og 
klimaforandringer og lokal tilpasning. Ansøgerorganisationerne vil dermed kunne fortsætte med at 
være en relevant og fremtidsorienteret partner for organisationer i det Globale Syd.   
 
Specifikt vil målsætninger være: 
Overordnet: Øget kapacitet i det frivilligbaserede danske civilsamfund til at engagere sig med syd 
partnere i udfordringerne i forbindelse med tilpasning til effekter af klimaforandringer med fokus 
på specifik lokal kontekst og fattigdom.  
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Delmål I. Styrkede færdigheder og kapacitet i den danske fagtekniske frivilligbase til at engagere 
sig i lokalt orienterede partner aktiviteter/projekter med specifikt fokus på fattigdomsbekæmpelse 
og samspil med effekter af klimaforandringer, herunder også opbygning af viden på mulige analy-
semetoder/modeller og tilgange til at arbejde deltagerorienteret med klimatilpasning for fattige 
lokalsamfund. 

Delmål II. Øget udveksling af viden og erfaringer i det danske frivilligbaserede civilsamfund om-
kring tilgange i neksus mellem fattigdomsbekæmpelse og klimaforandringers effekt. 

Delmål III. Forbedrede lokale resultater i specifikke partnerinterventioner som følge af anvendelse 
af ny metodologi, redskaber og læring – partnerens viden og færdigheder forbedret gennem onli-
ne deltagelse, peer-to-peer læring og en udvikling af dialogen og samarbejdet med de danske fri-
villige. 
 

4. Strategi og metoder til kapacitetsudvikling 
Masterclass forløbet vil styrke færdigheder og opbygge kapacitet for de frivillige deltagere til at 
engagere sig i samfundsbaserede klimatilpasningsprojekter og identifikation af veje til effektive 
strategier til forbedring af samfundsbaseret modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer.  
For at sikre relevans for organisationernes frivillige, er der behov for at temaer og undervisningen 
har direkte relevans for de deltagende organisationers mission og give reel og direkte mulighed for 
at omsætte læring til virke i praksis. Forløbet er udtænkt til at inspirere og gøre læring så konkret 
og nærværende som muligt. Erfaringsbaseret videndeling vil derfor være en vigtig komponent i 
den fælles opbygning af kompetencer, så de frivillige kan relatere de præsenterede analyser og 
metoder direkte ind i egne projektuniverser og dermed gøre dem nærværende og relevante. Der 
påtænkes 25-30 deltagere, der kan dækkes af de nuværende aktive organisationer. 
 
Modulopbygget læringsforløb:  
Masterclass forløbet bygges op med 6 moduler – et indledende modul og 5 tematiske moduler. 
Hvert modul vil fokusere på et tematisk område, introducere deltagerne til forskellige redskaber 
og metoder og give deltagerne adgang til relevant litteratur, forelæsning af en ekspert på området 
og gruppebaseret analyse af et specifikt casestudie under vejledning af forelæseren. Forløbet vil 
finde sted over seks lørdage (fem-syv timer per gang) fordelt over et år.  

Indledende modul (Modul 0): Masterclass forløbet vil blive indledt med et indledende og mere 
generelt modul for at introducere tematikken, bringe deltagerne på samme niveau af viden om 
FN’s Verdensmål og opbygge et fælles sprog og referenceramme for det videre forløb. Det påtæn-
kes at trække en række danske eksperter ind fra de større NGO’er og forskningsinstitutioner. Mu-
lige navne: Rolf Hernø (CARE), Jacob Fjalland (WWF), Mattias Söderberg (FKN), Mikkel Funder 
(DIIS) og Lise Byskov Herslund (Landscape Architecture and Planning). Yderligere har de ansøgende 
organisationer en række eksperter i deres egen medlemsbase, som kunne være relevante.  

Modul 1-5: De tematiske moduler vil bestå af fire elementer:  
1) Forberedelse. Relevant litteratur vil udvælges af modulets eksterne ekspert og gøres tilgænge-

ligt online for deltagerne forud for afholdelse af modulet. 
2) Præsentation af fagligt emne. Temaet præsenteres af den eksterne ekspert/forelæseren. 
3) Gruppebaseret analyse. Hver NGO udvikler en analyse og en præsentation med sin specifikke 

case i fokus. 
4) Krydsindlæring. Præsentation af konklusionen til de øvrige NGO-grupper og facilitering af peer-

to-peer læring. 

Figuren i Bilag 5 illustrerer forløbet af de tematiske moduler. 
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Case-baseret undervisning: 
Viden og læring vil konkretiseres gennem specifikke casestudier. Styregruppen vil forsøge at finde 
eksterne undervisere, der kan tale ind i de aktuelle cases. Hver organisation identificerer en case, 
der så vidt muligt arbejdes med igennem hele forløbet. Casen vil belyses og analyseres fra forskel-
lige vinkler og stadier i projektcyklus for dermed at opbygge en erfaringsbaseret værktøjskasse, 
som kan bruges i fremtidige projekterMålet er at udarbejde en ’promising practice’ og levere prak-
tiske værktøjer til anvendelse i fremtidige projekter. Som case- og erfaringsbaseret peer-to-peer 
læring, vil den erhvervede læring blive overført til specifikke handlinger via de deltagende danske 
NGO’ers internationale partnerskaber. Projektcyklussen vil være understøttende for progression i 
case-arbejdet. 
 
Partnerorganisationer i Syd: 
Masterclass forløbet er først og fremmest målrettet intern kapacitetsopbygning i organisationerne 
i Danmark med et stort behov for, at den danske fagtekniske frivilligbase skal blive bedre rustet til 
at forstå de komplekse sammenhænge mellem fattigdom og klimatilpasning og blive fortrolige 
med en række metoder og redskaber til at arbejde helhedsorienteret med deres faglighed. Men da 
alle fire ansøgende organisationer arbejder tæt sammen med lokale organisationer, lægger de stor 
vægt på teknisk vidensdeling og stort lokalt ejerskab af de metoder og projekttilgange der udvik-
les. Målet er i sagens natur at den tilegnede viden også skal have spill-over effekt ind i partnerska-
berne.  

Undervisningen er rettet mod specifikke og case-orienterede erfaringer, hvorfor det vil være op-
lagt at søge at inddrage udvalgte partnere i forløbet. Gennem involvering af partnere forventes 
det, at dette initiativ også styrker partnerorganisationernes kompetence til at arbejde med klima-
tilpasning og fattigdomsbekæmpelse. Der vil blive stillet ressourcer til rådighed, så at de fire dan-
ske organisationer kan invitere udvalgte partnere til at følge modulerne online. Der stilles midler til 
rådighed til at de kan købe tid/sted med en solid og pålidelig internetforbindelse, samt at der kan 
tilbydes transport, forplejning og evt. løn. Moduler vil også blive optaget således de eventuelt kan 
downloades efterfølgende.  
 
Verdensmål og tematiske områder:  
Der arbejdes med en bred og tværgående tilgang til FN’s Verdensmål, dvs. der anlægges en holi-
stisk tilgang i analysen af klimaforandringer og effekt/samspil med fattigdomsproblematikker. Fo-
kus på Verdensmål 1 og 13 omkring fattigdom og klimaforandringer krydses med sundhed og triv-
sel (mål 3), ligestilling (mål 5), retten til vand (mål 6), bæredygtig energi (mål 7), landrettigheder, 
bæredygtige lokalsamfund og urbanisering (mål 11) kombineret med en inddragende og lokalt 
funderet tilgang, hvor borgeren og civilsamfundet er i centrum. Temaerne vil blive sammensat 
således, at der sikres en logisk, meningsgivende og sammenhængende udvikling i masterclass for-
løbet.  

De tematiske områder skal bygge på tre kriterier. Områderne skal:  
1) identificeres inden for rammerne af FN’s Verdensmål,  
2) være direkte forbundet til fattigdoms- og klimatilpasning, 
3) være relevante for alle organisationer og tale direkte ind i to eller flere af de deltagende orga-

nisationers arbejde 

De tematiske moduler er endnu ikke konkretiseret. Følgende emner vil danne baggrund for videre 
planlægning og konkretisering af de fem tematiske moduler: 

• Deltagerorienterede og lokalt funderede metoder til risikoanalyse 
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• Udvikling, fattigdomsreduktion og fysiske projekter - hvad er de fysiske projekters særlige evne 
og berettigelse i udviklingsprojekter, med fokus på fattigdom og klima 

• Urbanisering, klimatilpasning og fattigdom 

• Bedre boliger til de fattige og koblingen med bæredygtig byudvikling og klimatilpasning 

• Fødevaresikkerhed – sammenhæng mellem lokal fødevareproduktion, fattigdomsreduktion og 
klimatilpasning 

• Jordrettigheder og formalitet – Hvordan jordrettigheder kan opnås og være katalysator for 
bæredygtig byudvikling og fattigdomsreduktion. 

• Klimaforandringer, fattigdom og klimaflygtninge 

• Ulighedsproblematikker i forhold til køn/kaste/race/religion 

• Samarbejde på tværs af sektorer – hvor kan der identificeres overlap og udspringe nye former 
for samarbejde på tværs af sektorer både i nord og i syd 

• Strategiske serviceydelser, lokalt forankret fortalervirksomhed og mobilisering på klimaområ-
det 

 
Potentiale for netværk og synergi/samarbejde 
Udover den direkte læring via præsentation, analyse af metoder og case-baseret arbejde, ligger 
der et stort udviklingspotentiale i en fælles peer-to-peer sparringsproces mellem de deltagende 
organisationer. Den fælles læringsproces vil kunne identificere måder at integrere tilpasning til 
klimaforandringer i fattigdomsbekæmpelse samt afdække potentialer for samarbejde på tværs af 
organisationerne. Initiativet bygger på peer-to-peer læring på tværs af organisationer i en 
nord/nord såvel som i en nord/syd kontekst og vil give mulighed for at identificere mulige fremti-
dige samarbejdspartnere på tværs af deltagerorganisationer. 
 

5. Læring, dokumentation og vidensdeling 
Styregruppen spiller en central rolle i den løbende udvikling og tilpasning af læringsforløbet og er 
overordnede ansvarlige for dokumentation og vidensdeling. Styregruppens medlemmer deltager 
alle i forløbet og vil derfor have de bedste forudsætninger for en løbende monitorering af initiati-
vets fremdrift, opnåelse af delmål, den organisatoriske opfølgning og afsluttende refleksion. Sty-
regruppen vil sikre, at væsentlig tværorganisatorisk læring bliver opsamlet og dokumenteret, så 
det kan deles bredt i de deltagende organisationer, men lige så vigtigt med andre organisationer i 
det danske civilsamfund.   
 
Dokumentation og vidensprodukter:  
Under hver modul identificerer hver organisation en Rapporteur således at analyse og diskussion 
dokumenteres og der ved afslutning af forløbet er genereret en rapport, der dokumenterer meto-
der, analyser, konklusioner og anbefalinger på de specifikke cases. Der vil blive udarbejdet en 
”værktøjskasse” med analyseredskaber med relevans for den type tiltag og partnerskaber, som 
mindre teknisk faglige danske NGO’er arbejder med. Værktøjskassen vil blive offentligt tilgængelig.  
Initiativet vil søge at formidle læring og effekt via artikler og en formidlingsvideo med fokus på at 
vise læringseffekt dvs. hvordan organisationerne som deltager har reflekteret og anvendt viden i 
praksis. Helt konkret påtænker vi at sammensætte kommentering på ”learning statements” fra 
deltagerne i masterclass og så koble det med montager fra projekter med partnerskaberne i syd, 
således at effekt og videndeling dokumenteres.  

Konkrete vidensprodukter:  

• Kompendium af casestudier/’promising practice’  

• Værktøjskasser med praksis- og deltagerorienterede redskaber 
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• IUGs website udbygges med en webside med relevante værktøj og analysemetoder  

• Visual vidensdeling gennem en formidlingsvideo med fokus på at vise læring og hvordan denne 
anvendes i praksis. 

• Artikler til udvalgte fagblade/nyhedsbreve 

Kommunikationsplan er vedhæftet som Bilag 6. 
 
 

6. Organisatorisk set-up, forpligtelse og ejerskab 

Initiativet nedsætter en styregruppe med repræsentanter fra alle ansøgende organisationer. Den-
ne gruppe vil have ansvar for planlægning og gennemførsel af masterclass forløbet, løbende op-
følgning på fremgang samt opsamling og dokumentation af læring. Det er styregruppen der tager 
kontakt og har dialog med eksterne undervisere og sikre, at der er sammenhæng og progression i 
hele forløbet. Styregruppen vil mødes efter hvert modul og evaluere om aktiviteterne er i tråd 
med delmål, strategi og kapacitetsudviklingsbehov og løbende foretage ændringer eller justerin-
ger. Styregruppen vil også sikre sammenhæng mellem læring og strategisk ledelse af initiativet, 
involvering i og ejerskab til initiativet samt forankring af læring i alle fire organisationer. 

Styregruppen vil have repræsentation fra alle fire organisationer og bestå af følgende personer: 
IUG:  Pernille Tind Simmons, Programrådgiver 
AUG:  Anton Ryslinge, Koordinator og Formand  
EA&HR: Michele Di Marco, Architect & MSC Disaster Manager 
DIB:   Lykke Valentin, Sekretariats- og projektleder 
 
Lead organisationens rolle: 
IUG er lead-organisation for forløbet, og vil dermed være ansvarlig for den overordnede gennem-
førelse af projektet. IUG har tidligere med succes stået som lead på et Globalt Fokus støttet initia-
tiv omkring Core Humanitarian Standards med fokus på mindre NGO’er.  
 

7. Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet 
 

8. Bilag 
 

Bilagsnr. Bilagstitel: 

Bilag 1 Ansøgerforpligtelse fra alle fire organisationer 

Bilag 2 Budget og finansieringsplan  

Bilag 3 Implementeringsplan med tidsramme for initiativets aktiviteter og refleksionsmø-
der, ansvarsfordeling og evt. med tilknyttede delmål. 

Bilag 4 Spørgeskema: Behovsanalyse og interesse afklaring 

Bilag 5 Illustration af modul-opbygningen 

Bilag 6 Kommunikationsplan 

 



Masterclass om fattigdom og klimatilpasning 

Bilag 3: Arbejdsplan  

(14 måneder) Styring og governance / metodeudvikling og træning / vidensdeling og kommunikation  

 

Aktivitet/måneder Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug. Sep. Okt. 

Møder styregruppe – 
planlægning og 
opfølgning på 
projektimplementering 
(6 sessioner) 

 

      

  

                

  

 

Arbejdssessioner / 
implementering af 
moduler (6) træning/ 
læringsmateriale om 
fattigdom i relation til 
klimatilpasning målrettet 
mindre ngo'ers behov 

 

                        

  

 

Evalueringsseminar 
mellem de deltagende 
org. og Globalt Fokus 

 
                        

  

 

Kommunikation om 
initiativet til egen 
frivilligbase samt 
udvalgte eksterne 
medier 

 

            

 

 

Videndeling om initiativ 
herunder fyraftensmøde 

                           
 

Afsluttende 
rapportering, revision og 
godkendelse af 
regnskab af styregruppe  

 

                        

  

 

 



 
 

Bilag 4: Interesse tilkendegivelse og behovsanalyse - Spørgeskema 

 
 

Masterclass on Poverty and Climate Adaption 
Thank you for taking a few minutes to answer six short questions to the interest in a free 

masterclass on poverty and climate adaption for volunteers in Engineers Without Borders Denmark 

(EWB-DK). 

Please, start out by reading the introduction: 

EWB-DK together with Architecture Sans Frontiéres DK and Emergency Architecture & Human 

Rights (among others) wants to offer their volunteers a free masterclass on the relations between 

poverty and climate change adaption through learning based on specific cases. The objective is to 

provide hands-on tools to be applied in our future projects and improve deliverance for the 

populations and communities we work with. 

- What can I expect? 

The masterclass will roll out a module- and case based identification of pathways towards effective 

strategies for enhancing community based resilience and adaptation to climate change. Each of 

the five modules will focus on a thematic area and consist of access to relevant literature, lecture 

by an expert in the field and group based analysis on a specific case. 

- When will it take place? 

The masterclass will take place (approximately) at five Saturdays (5 hours) during a year. 

- Why should I participate? 

The masterclass will strengthen skills and build capacity for the participant to engage in community 

based climate change adaption projects. It is free of charge for all members of EWB-DK. 

Contact: 

Martina Louise Friis Ravn, EWB-DK 

mr@iug.dk / +45 70 27 40 06 

 

mailto:mr@iug.dk


Would you be interested in joining the masterclass as described above?  

 

How relevant in your work as an volunteer in EWB-DK do you think the masterclass would 

be?  

 

Which thematic areas could you find relevant to include in the masterclass?  
Disaster Risk Management 
Community Based Need Assessment 
Agriculture and Food security 
Water Security 
Resilient Infrastructure 
International Standards 
Human Security 
Infrastructure Development 
Disaster Risk Management 
Community Based Need Assessment 
Agriculture and Food security 
Water Security 
Resilient Infrastructure 
International Standards 
Human Security 
Infrastructure Development 

 

Can you think of other thematic areas you would like to be included in the masterclass? 

 

Can you think of any specific case studies you would like to work with in the masterclass? 

 

Professional background (optional) 
 



Bilag 5: Illustration af modul-opbygningen 
 
 
Nedenstående figur illustrerer forløbet af de tematiske moduler. 
 

 
 



Bilag 6: Formidlingsplan 

Lead organisation Ingeniører Uden Grænser er vant til at kommunikere om organisationens projekter og 

tiltag i Danmark og vil derfor fortsætte denne praksis i forbindelse med masterclassen. De øvrige ansøgende 

organisationer vil blive inddraget og opfordret til også at kommunikere om initiativet. 

Kommunikationen om initiativet vil være en blanding af artikler på de deltagende organisationers 

hjemmesider, nyhedsbreve, pressemeddelelser til relevante netmedier, samt en række sociale medier.  

For at sikre formidling af læring, udarbejdes der en værktøjskasse med en række redskaber samt en 

formidlingsvideo. Produkterne bliver tilgængelige online.  

Endelig planlægges der et afsluttende fyraftensmøde for hele det danske civilsamfund, hvor læring og 

erfaring formidles. 

 

Interne kanaler:  

Facebook: 

- Ingeniører Uden Grænser – IUG: 4526 synes godt om 

- Emergency Architecture & Human Rights: 4937 synes godt om 

- Arkitekter Uden Grænser: 3158 synes godt om 

- DIB: 275 synes godt om 

Instagram 

LinkedIn 

Hjemmesider 

Nyhedsbreve 

 

Mulige eksterne kanaler:  

Globalt Fokus hjemmeside/nyhedsbrev 

Globalnyt hjemmeside/nyhedsbrev 

CISU’s hjemmeside/nyhedsbrev 

INFORSE 

Altinget 

IDA Viden Der Styrker nyhedsbrev 

 

 



GLOBALT FOKUS

Bilag 2: Budget Oprettet 09.2014, rev.06.2015

Masterclass om sammenhæng mellem fattigdom og klimatilpasning

Globalt Fokus Eventuel supplerende finansiering*

1. Workshops, seminarer,  konferencer o.lign. 1,000                              0

Fyraftensmøde - deling af læring 1,000                              

2. Procesforløb/længerevarende læringsforløb. 181,300                         0

2.1 Lokaleleje (6 x 1000 kr.) 6,000                              

2.2 Honorar - undervisere 100,000                         

2.3 Transport - undervisere  10,000                            

2.4 Fortæring (6 x 30 x 100 kr.) 18,000                            

2.5 Transportudgifter til deltagere 27,300                            

2.6 Online deltagelse af partnerskaber i seminar (4 org. x 5000 kr) 20,000                            

3. Tværgående undersøgelser, studier o.lign. -                                   0

4. Faglig formidling, vidensdeling o.lign 37,650                            0

4.1 Arbejde med hjemmeside for formidling af værktøj fra Master Class (8 timer a 550 kr) 4,400                              

4.2 Produktion af artiker om initiativ 2 stk 15 timer a 550 kr 8,250                              

 4.3 Formidlingsvideo om anvendelse af læring i felten 25,000                            

5. Andre aktiviterer/udgifter -                                   0

6. Støtte til implementering - frikøb eller tilkøb 111,520                         0

6.1 Forankring i org. frikøb 1 staff pr. modul pr. org. 97,920                            

6.2 Koordinering (20 timer af 680 kr.) 13,600                            

7. Budgetmargin (10% af pkt 1-6) 33,147                            0

8. Udgifter i alt 364,617                         0

9. Revision 8,000                              

10.Subtotal 372,617                         0

11. Administration (max 7 % af pkt 10) 26,083                            0

12. Total (pkt. 10+11) 398,700                         0

13. Total pkt. 12 rundet op til næste hele 500 399,000                         0

* Der er ingen krav om supplerende finansiering og der er ingen krav om at en eventuel supplerende finansiering 

    indgår som en del af regnskabsrevisionen. 

BUDGET - beløb mellem 75.000 kr. og 400.000 kr. 

Ansøgningsskema - Større kapacitetsudviklingsinitiativer

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

budgetpost



GLOBALT FOKUS
Oprettet 09.2014, rev.06.2015

BUDGETNOTER - kort beskrivelse af de enkelte udgiftsposter

Bemærkninger om omkostningseffektivitet

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

2.3 … Underviser kan evt. komme fra udland og fra andre regioner i Danmark

2.4 … 30 personer a 100 kr pr modul

2.5 … Da alle organisationer har medlemmer ud i landet, er det vigtigt at der gives mulighed for at disse 

kan deltage  7 deltagere fra regioner a 650 kr billet tur-retur

4.1 … Arbejde med hjemmeside til formidling af værktøjer: 8 timer a 550 kr

4.2 … Produktion af artiker om initiativ: 15 timer a 550 kr

6.1 … Til sikring af forankring i organisationer kan hver organisation frikøbe 1 staff til at deltage i forløb: 4 

org. x 6 timer x 680 kr x 6 moduler

9 … Tilbud indhentet ved Elly Revision 8.000 kr.


