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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 kapacitetsudviklingsinitia-
tiver 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 eksklu-
siv stamdataformatet sidst i dokumentet.  
 
1. Initiatives navn   Danish Interagency Safety Network 

2. Deltagende organisations navn GAME 
3. Navn på personaleansvarlig Ida Brix 
 

1. Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring 

1.1 Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagel-
se i kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe. 
Manglende erfaring med, viden om, kapacitet til og procedurer for sikkerhed for an-
satte, praktikanter og frivillige.  
 
 

1.2 Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde? 
Sikkerhed er ikke indarbejdet og integreret del af vores procedurer og derfor util-
strækkeligt rustet, hvis der skulle ske noget. Det udgør en usikkerhed for vores an-
satte, for vores partnerorganisationer og for vores impact.  
 
 
 

2. Forventet kapacitetsudvikling 

2.1 Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres  
organisation? 
Deltagerne vil opnå følgende kompetencer:  
- Større viden om sikkerhed 
- Adgang til et netværk for videndeling  
- Rolle som forankringsagent i organisationen 
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2.2 Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?  
 

Implementering, brug og udvikling af sikkerhedsprocedurer, der er relevante for 
GAME. 

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

organisation? 
Implementering af relevante sikkerhedsprocedurer, forankring af sikkerhed i orga-
nisationen, løbende opfølgning og videreudvikling.  

 
2.4 Hvilke resultater forventer I på længere sigt initiativet får for arbejdet med partne-

re i det Globale Syd? 
 Bedre fokus på sikkerhed vil 

- Frigøre båndbredde til det udviklende arbejde 
- Gøre udviklingsarbejdet mere bæredygtig, da brud på sikkerhed kan true ansatte, 
frivillige, partnere og selve organisationen 
 
Videndeling omkring sikkerhed kan udbredes til partnere for gensidig læring og 
dermed bæredygtighed.  
 

 
3. Organisatorisk opfølgning 

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

 Ida Brix, kommunikationsansvarlig 
Margit Svitzer Andersen, Operations Officer, administration, evaluering, fundraising 
mm.  

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

 Der nedsættes en sikkerhedsgruppe med deltager(e) i netværket samt repræsentan-
ter fra ledelsen, der arbejder ud fra kvartalsvise opfølgninger, forankring og udvik-
ling. 

3.3 Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning? 
 

 Ida Brix 
 

Den personaleansvarliges underskrift  dato 5. april 2017 
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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 

Startet i 2002 i Danmark og 2007 i Libanon. Arbejder med sociale forandring via un-
ge-ledet gadeidræt og street kultur. GAME etablerer nyskabende faciliteter og ud-
danner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt. 

 
3 Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande) 

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

Er etableret i Libanon og på vej i otte andre lande i syd og Mellemøsten. 

 
5 Organisation 
  
5.1 Bestyrelse og ledelse 
 Bestyrelse: 

Anders Monrad Rendtorff - Formand 
Flemming Strøm - Næstformand  
Gurpaul Singh Rehal - Bestyrelsesmedlem 
Henrik Skovby - Bestyrelsesmedlem 
Katrina Feilberg Schouenborg - Bestyrelsesmedlem 
Leif Lønsmann - Bestyrelsesmedlem 
Mia Nyegaard - Bestyrelsesmedlem 
Thomas Ravn-Pedersen – Bestyrelsesmedlem 
 
Ledelse: 
Simon Prahm – CEO 
Morten Bo Andersen – Direktør 
Ida Brix – Kommunikationschef 
Mikkel Selmar – Programchef 
Marie Traasdahl Staal - Udviklingschef 

 
5.2 Antal ansatte og frivillige 
 14 fastansatte og 254 frivillige 
5.3 Antal medlemmer 
 8.315 
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5.4 Finansiel administration (personale og systemer) 
 GAME benytter regnskabssystemet E-conomic og har funktionsadskillelse, hvor 

projektlederne for de forskellige afdelinger godkender udgifter og operations offi-
ceren foretager udbetalinger, hvorefter bogholderen bogfører. Der er ligeledes 
funktionsadskillelse på løn området.  
 
Der udføres budgetkontrol på de forskellige projekter af projektlederne hver må-
ned i regnskabsprogrammet E-conomic.    
 
GAME har udarbejdet Økonomiske Guidelines, som danner rammen for økonomi 
styringen. Alle nyansatte og praktikanter undervises i de Økonomiske Guidelines og 
operations officeren sikre at alle medarbejdere overholder de Økonomiske Guide-
lines i den daglige drift.  
 
 
 

6 Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.) 
 
Indtægter:                                           2016 
Stat                                                    4.329.424 kr.                                                                                                          
Kommuner                                        5.139.930 kr. 
Fonde                                                7.933.701 kr. 
Egenindtægter (brugerbetaling mm) 4.115.539 kr. 
Total                                                 21.518.594 kr. 
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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 kapacitetsudviklingsinitia-
tiver 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 eksklu-
siv stamdataformatet sidst i dokumentet.  
 
1. Initiatives navn   Danish Interagency Safety Network (DISN) 
2. Deltagende organisations navn International Aid Services Danmark 
3. Navn på personaleansvarlig Torben Madsen 
 

1. Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring 

1.1 Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagel-
se i kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe. 
IAS har udviklet et safety management indeholdende safety policies, minimum stan-
darder og safety procedurer, men mangler fortsat værktøjer til bl.a. at risikovurdere 
samt lave beredskabs- og evakuerings planer. IAS´ safety management er endvidere 
endnu ikke endelig implementeret og forankret i organisationen, ej heller hos med-
arbejdere og partnere. 

1.2 Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde? 
Konsekvensen kan være, at vores policies og procedurer ikke er tilstrækkelige til 
hverken at reducere risici, skabe resilience eller effektivt at kunne håndtere en even-
tuel kritisk hændelse, hvis organisationen ikke bliver yderligere kapacitetsopbygget i 
forhold til sikkerhedsrelaterede værktøjer, templates, best practices, forankring osv. 

 
 
2. Forventet kapacitetsudvikling 

2.1 Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres  
organisation? 
Vi forventer, at deltagere vil blive kapacitetsopbygget i relevant sikkerhedshåndte-
ring for NGOer herunder kompetencer til at videreudvikle, implementere og foran-
kre vores safety management. Derudover vil initiativet give deltagerne en unik mu-
lighed for at udveksle erfaringer om sikkerhedshåndtering med deltagere fra lign. 
organisationer og en mulighed for at støtte, hjælpe og sparre deltagerne imellem.   
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2.2 Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?  
Vi forventer, at IAS´s safety management vil blive endnu stærkere og målrettet netop 
vores organisation og aktiviteter i SYD. Vi forventer, som organisation at blive bedre 
til at håndtere sikkerheden og nedsætte risici for medarbejdere, partnere og benefi-
ciaries. Vi forventer derudover, at kunne gøre vores programmer og projekter mere 
modstandsdygtige/robuste overfor menneskeskabte såvel som naturskabte trusler 
og derved også være med til at sikre kontinuerlighed i arbejdet hvilket både har 
menneskelige og økonomiske fordele. 
Vi ønsker at skabe rammerne for en god sikkerhedskultur på alle planer i organisati-
onen. 

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

organisation? 
Kapacitetsopbygning i og konkrete redskaber til optimering/håndtering af sikkerhe-
den i IAS, Templates, Best Practices, samt erfaringsudveksling og vidensdeling. 

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

 Større sikkerhed også for partnere og beneficiaries. Derudover undgå unødige stop 
eller udsættelse af aktiviteter i Syd pga. sikkerhedsmæssige årsager. 

 
3. Organisatorisk opfølgning 

3.1 Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle) 
 Torben Madsen (leder), Rut Juhl (frivillig sikkerhedskonsulent) 
3.2 Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterføl-

gende opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidra-
ger til den ønskede forandring? 
 

 Løbende diskussioner og delagtiggøre andre i organisationen om ny viden og nye 
tiltag ved ugentlige medarbejdermøder. Inddrage bestyrelsen, der har sikkerhed 
som fast punkt på dagsorden ved hvert bestyrelsesmøde. Kontinuerligt opfordre 
også HO og SYD kontorer/partnere til øget fokus på sikkerheden. 

3.3 Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning? 
 Torben Madsen og Rut Juhl 
 
 
 
 
Den personaleansvarliges underskrift    dato: 6/4 2017 
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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 

 
Udviklings- og nødhjælpsorganisation med kirkelige rødder 
 

 
2 Organisationens historie og formål 

 
International Aid Services (IAS DK) blev stiftet i Danmark i 2000, som en paraplyor-
ganisation for de danske pinse- og frikirker. IAS DK er udsprunget af et samarbejde 
med IAS Sverige, som blev stiftet i 1989. IAS DK blev til for at effektivisere og organi-
sere de indsatser, der blev gjort gennem den enkelte kirkes arbejde i u-landene. IAS’ 
formål er at støtte indsatser i form af nødhjælps- og udviklingsprojekter i den tredje 
verden.  
IAS arbejder selvstændigt med egne projekter, men også for medlemskirkerne og 
sørger for en professionel og effektiv implementering af projekterne med de tilhø-
rende rapporter, evalueringer og finansielle kontroller. Desuden ønsker IAS at være 
en serviceorganisation og formidler mellem donor og modtager i lande, hvor krig og 
andre menneskeskabte katastrofer samt naturkatastrofer har forårsaget nød, sult og 
død. 
 

 
3 Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande) 

 
Tanzania, Kenya, Uganda, Sydsudan, Sudan, Etiopien, Somaliland, Sri Lanka, Nepal, 
Nicaragua 
 
 

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

 
IAS ønsker som organisation med kristne værdier at afhjælpe menneskers fysiske, 
psykiske og åndelige behov ved at imødekomme behov som fattigdom, manglende 
udvikling, konfliktløsning og kapacitetsopbygning. Gennem forskellige aktiviteter 
søger IAS at gøre en forskel for marginaliserede mennesker i ulandene. Hjertet i IAS 
er at hjælpe og styrke civilsamfundet uanset race, tro, køn og nationalitet med det 
håb, at de vil kunne få en bedre selvopretholdelse og værdighed i fremtiden ved at 
sætte mennesker i stand til at investere i deres fremtid. At hjælpe mennesker til 
selvhjælp er centralt 
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5 Organisation 
  
5.1 Bestyrelse og ledelse 

 
 Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 er valgt på IAS generalfor-

samling. Pt. består den af: Bent Hald Larsen (formand), Morten Patrzalek (næstfor-
mand), Karin Kjærgaard, Camilla Jarosciak, Jan Ørskov, Michael Kjærgaard 
 
Ledelsen består af en daglig leder, Torben Madsen og en administrator, Johnny Høj-
gaard. IAS programafdeling ledes af Anders Jacobsen 
 

 
 

5.2 Antal ansatte og frivillige 
 

 Torben Madsen (daglig leder) 
Johnny Højgaard (administrator) 
Anders Jacobsen (Program Manager) 
Julie Pehrson (Program assistant) 
Maria Lundbak (Program assistant) 
 
Der er pt 4 frivillige som arbejder på IAS kontor. Ud over det er der mange frivillige, 
der er engageret i udviklingsarbejdet ud fra medlemskirkerne 
 

5.3 Antal medlemmer 
 

 Kollektive medlemmer: 35 kirker, som hver har deres repræsentant ved general-
forsamlingen 
Støttemedlemmer (kontingentbetalende): 450 
Anslået antal medlemmer i baglandet (kirker, foreninger) 4.500 
 
 

5.4 Finansiel administration (personale og systemer) 
 

 IAS økonomi administreres af Johnny Højgaard, som er fuldtidsansat. 
IAS personale varetages ad den daglige leder 
 
 
 
 

6 Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.) 
 
IAS har et program hos CISU 
IAS har enkeltprojekter (civilsamfundsudvikling, kapacitetsopbygning, landbrug, 
sårbare børn) finansieret af DMRU.  
IAS har projekter finansieret af udenlandske donorer og private virksomheder.  
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IAS foretage indsamlinger flere gange om året til bestemte formål, fx kriser i Syd 
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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 kapacitetsudviklingsinitia-
tiver 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 eksklu-
siv stamdataformatet sidst i dokumentet.  
 
1. Initiatives navn   Danish Interagency Safety Network 

2. Deltagende organisations navn International Rehabilitation Council for Torture Victims 
(IRCT) 

3. Navn på personaleansvarlig Miriam Reventlow  

1. Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring 

1.1 Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagel-
se i kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe. 
IRCT arbejder for at sikre torturofres adgang til holistisk rehabilitering gennem vore 
medlemsorganisationer. Pga arbejdet mod tortur er vores medarbejdere i sekretaria-
tet, i medlemsorganisationerne og deres klienter i potentiel risiko for konfrontation 
med udøvere af torturen. Mange medlemscentre ligger i konflikt- eller krigszoner. 
Endvidere indsamles mange personfølsomme data i arbejdet med at påvise og be-
handle tortur, som det er helt essentielt at kunne sikre. For at minimere risici for 
personer, ejendom, data og programkontinuitet skal vi have gennemarbejdede og til 
stadighed opdaterede sikkerhedsprocedurer. 

1.2 Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde? 
Det betyder, at medarbejdere og partnere/medlemsorganisationer opererer under 
forhold, der kan udgøre en risiko rettet direkte eller indirekte mod dem. Risiciene er 
personlig sikkerhed for medarbejdere, medlemmerne og deres klienter, sikkerhed 
for centrenes lokaler og udstyr, lagring af fortrolige og personfølsomme data, sikring 
af kommunikationskanaler, sikkerhed under medarbejderes og medlemmers rejser 
og under projekter og regionale møder.  

2. Forventet kapacitetsudvikling 

2.1 Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres  
organisation? 
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Deltagerne vil få viden og værktøjer til at etablere og implementere de nødvendige 
sikkerhedsrutiner i egen organisation, hos partnere og i medlemsorganisationerne. 
Endvidere vil samarbejdet med de øvrige organisationer give mulighed for erfa-
ringsudveksling gennem møder og den digitale platform og ultimativt vil vi have no-
gen at trække på i krise situationer, hvilket er vigtigt for lille en organisation. 

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

 
At vi som organisation får viden, rutiner og sikkerhed for, at vi er klædt på til at va-
retage vores duty of care. 

2.3 Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres 
organisation? 
Gennemarbejdede standarder for sikkerhedsprocedurer og implementeringsplaner 
tilpasset relevante målgrupper. Sikkerhedsprocedurerne skal primært omfatte per-
son- og datasikkerhed og omfatter dermed også kontinuiteten i vores programmer. 

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

 Vores mål er at omfatte vores partnere/medlemmer i vores sikkerhedsarbejde og 
udbrede vores læring og standardprocedurer til dem og også her gælder det både 
person- og datasikkerhed. 
 

3. Organisatorisk opfølgning 

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

 Miriam Reventlow, Director of Governance and Operations 
 

3.2 Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterføl-
gende opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidra-
ger til den ønskede forandring? 
 

 Vi udpeger én person til at være safety focal point og dermed vores interne foran-
dringsagent med ansvar for opdatering og forankring. Vi vil løbende tilpasse de nu-
værende sikkerhedsprocedurer iht den læring vi får gennem DISN og fokusere på, 
hvordan dette udbredes til vores partnere og medlemmer. En plan herfor udarbej-
des i 2. halvår 2017. 
Som et led i forankringsarbejdet vil vi både yde og modtage rådgivningsbesøg 
som/af forankringsagenter i DISN. Vi vil også være aktive i en af de nedsatte ar-
bejdsgrupper for herigennem at fastholde vores fokus og være med til at præge ud-
viklingen af netværkets fælles læring og kapacitetsopbygning. 

3.3 Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning? 
 Miriam Reventlow 
 

Den personaleansvarliges underskrift       dato 06/04/2017 
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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 

 
International ngo med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. 
 

 
2 Organisationens historie og formål 

 
Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre (IRCT) blev grundlagt i 1985 af 
den danske læge Inge Genefke, og er en international medlemsorganisation med se-
kretariat i København. Organisationens medlemmer består af ca 150 rehabiliterings-
centre i over 70 lande. Hvert år behandler IRCT centrene tilsammen omkring 
100.000 torturofre vha lægebehandling, psykologisk behandling, fysioterapi, etc.  
 

 
3 Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande) 

 
Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestinian Territory, Occupied, Sudan, 
Burundi, Cameroon, Chad, Democratic Republic of Congo, Kenya, Liberia, Rwanda, 
Senegal, Sierra Leone, South Africa, Uganda, Zimbabwe, Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lumbia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Paraguay, Peru, Venezuela, Bangla-
desh, Cambodia, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Rep. of Korea and Sri 
Lanka 

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

 
IRCTs vision er en verden uden tortur. I mellemtiden har de, der udsættes for tortur, 
ret til fuld oprejsning og IRCT vil indsamle, systematisere og dele den viden, der fin-
des i bevægelsen om rehabilitering af torturofre. Strategiske mål: IRCT er det førende 
centrum for global viden om helbredsmæssig rehabilitering. IRCT vil lede globale 
konsensus skabende processer om ”retten til rehabilitering”s indhold, omfang og 
standarder. 
 

 
 
5 Organisation 
  
5.1 Bestyrelse og ledelse 

 
 Bestyrelsen er valgt blandt alle medlemscentre og der er repræsentanter for alle 7 

regioner. http://irct.org/our-people/excom-and-council 
 

http://irct.org/our-people/excom-and-council
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Ledelsen: General-Sekretær Victor Madrigal-Borloz, Director of Governance and  
Operations Miriam Reventlow, Director of Advocacy Asger Kjærum, Director of Re-
search Development Leanne MacMillan, Director of Capacity Building Lisbet Ilkjær. 
 
 

 
 

5.2 Antal ansatte og frivillige 
 

  
26 ansatte og ingen frivillige 
 
 

5.3 Antal medlemmer 
 

  
150 medlemscentre i 70 lande 
 
 

5.4 Finansiel administration (personale og systemer) 
 

  
3 årsværk til finansiel administration. 
Navision og Multiløn Erhverv 
 
 
 
 
 

6 Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.) 
 
Udenrigsministerierne i Danmark, Norge, Schweiz og Tyskland, EU, private fonde, 
private donorer. 
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Ansøgningsskema  
– Større kapacitetsudviklingsinitiativer 
Bilag 1: Ansøgerforpligtelse & stamdata  

 
1. Ansøgerforpligtelse 
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2. Stamdata 

http://kfumspejderne.dk/om-os/
https://www.scout.org/worldwide
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https://spejdernet.dk/om-os/kontakt-os/hovedbestyrelse/
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