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1. Baggrund 
 

DM-Aid er siden sin grundlæggelse i 2005 vokset støt i forhold til indsamlede midler, antal af 

programmer og projekter samt antal samarbejdspartnere og -lande. Således indsamlede 

DM-Aid i 2014 for første gang et tocifret beløb og i slutningen af 2016 arbejdede DM-Aid i 

mere end 20 lande.  

 

Som en del af sin mission 2016-2020 står arbejdet for bæredygtige og hjælp-til-

selvhjælpsorienterede nødhjælps- og udviklingsprojekter centralt. Med denne vægt på 

bæredygtighed står DM-Aid over for at sikre, at både DM-Aid og samarbejdspartnerne er i 

stand til at håndtere større, mere ressourcekrævende og langvarige projekter med midler, 

der ifølge missionen skal håndteres på en troværdig og effektiv måde. DM-Aid står således 

midt i en forandringsproces, der afføder nye administrative, faglige og organisatoriske 

forandringer i hele organisationens virke. En veldefineret international strategi med klare 

målsætninger og kriterier for procedurer og retningslinjer er således foranlediget af både 

DM-Aid's vokseværk og 2020-ambitioner.  

 

Som led i sin handlingsplan for 2016 besluttede DM-Aid's bestyrelse at få udarbejdet en 

udlandsstrategi og en styregruppe blev nedsat under DM-Aid's daværende Advisory Board. 

Styregruppen fik til opgave at udarbejde en udlandsstrategi (herefter kaldet ’International 

Strategi’), der skulle sætte rammerne og retningen for DM-Aid's aktiviteter i udlandet og 

således også de organisatoriske rammer derfor frem mod 2020.  

 

Implementeringen af strategien medfører en forandringsproces, der vil kræve meget af både 

frivillige, sekretariatet og bestyrelsen. Ved en kortvarig og fokuseret implementeringsperiode 

vil DM-Aid hurtigt kunne allokere ressourcer, så de forskellige kompetencer udnyttes bedst 

muligt. En mere struktureret arbejdsform med klare processer, der kan følges af alle 

implicerede, vil give transparens og større organisatorisk robusthed. Det vil som følge af en 

vellykket implementering være muligt at leve op til DM-Aid's mission, der gengives 

herunder: 
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• Med udgangspunkt i islamiske værdier som medmenneskelighed og næstekærlighed 

arbejder vi for at hjælpe alle mennesker, uanset religion og etnicitet. 

• Vi fundraiser, udvikler og gennemfører bæredygtige og hjælp-til-

selvhjælpsfokuserede nødhjælps- og udviklingsprojekter. 

• Vi tiltrækker og fastholder engagerede ildsjæle og fagligt orienterede frivillige og 

medarbejdere. 

• Vi sikrer, at midler håndteres på en troværdig og effektiv måde i tæt samarbejde 

med både internationale og lokale NGO'er. 

 

Hovedmålet i International Strategi er, at DM-Aid skal være en stærk organisation 

internationalt. Der er i den forbindelse direkte relationer mellem hovedmålet, opfyldelsen af 

delmålene og de dele af missionen, der referer til projekters karakter og håndteringen af 

midler. Den Internationale Strategi skal derfor være et solidt og konsistent værktøj, når 

frivillige, sekretariat og bestyrelse frem mod 2020 arbejder for DM-Aid’s vision om en 

verden, hvor alle mennesker lever et værdigt liv fri for fattigdom og med en lys fremtid.   

 

2. Situation 
 

Siden sin etablering har DM-Aid arbejdet internationalt gennem lokale samarbejdspartnere i 

form af organisationer, grupper af frivillige eller enkeltpersoner. Derigennem har man 

løbende opbygget netværk i en lang række lande med samarbejdspartnere med stor 

variation i kapacitet og kompetencer. Samarbejdet med de forskellige partnere har varieret i 

kvalitet, hvor nogle partnere til fulde har levet op til DM-Aid's forventninger, mens andre 

ikke har. 

 

DM-Aid har hidtil fungeret som en slags indsamlingsforening, hvor organisationer og 

privatdonorer har kunnet donere midler til ’egne’ projekter uden et veldokumenteret 

projektgrundlag i form af projektbeskrivelse, budget mv. og hvor dokumentationen har 

bestået af billeder og rapporteringer på e-mail. Dette har i nogle tilfælde også været 
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gældende for egne projekter. DM-Aid har i mange tilfælde overført midler til 

samarbejdspartnere uden at stille detaljerede og tydelige krav i forbindelse med 

projektgennemførelsen og den efterfølgende evaluering.    

 

DM-Aid har desuden arbejdet med sine projekter i mange af samarbejdslandene uden 

forudgående behovsanalyser og metode, og projekternes indhold har i mange tilfælde været 

baseret på DM-Aid's og den lokale samarbejdspartners egen viden og ideer. Projekterne har 

ikke nødvendigvis været irrelevante, men mange af dem har båret præg af at være simple 

eller konkrete nødhjælpsaktiviteter, om end mange gange livsnødvendige. 

 

Monitorering og evaluering har bestået af observationer ved feltbesøg i samarbejdslande og 

rapporteringer på e-mail fra samarbejdspartnere. Monitorering og evaluering har været 

varieret og ustruktureret, hvorefter sammenligneligheden har været begrænset, og ’best 

practices’ har ikke kunne evalueres eller implementeres effektivt på tværs af projekter og 

samarbejdspartnere. Kvaliteten af samarbejdspartnernes rapportering har været svingende 

og afhængig af deres kapacitet og kompetencer. Erfaringerne har været persondrevne og har 

således givet stor indsigt og viden til nogle ganske få personer i DM-Aid. Dette har givet en 

meget kort og hurtig beslutningsgang og efterfølgende implementering, men det har 

samtidig medført manglende grundighed, strategisk og organisatorisk forankring og dermed 

stor organisatorisk sårbarhed for DM-Aid. Idet DM-Aid således ikke løbende har opsamlet 

erfaring og viden, er den heller ikke blevet forankret og lagret metodisk med den mulighed, 

at flere kan tilgå og opnå fordele ved den. 

 

Endelig har en naturlig del af DM-Aid's organisatoriske virke og terminologi været centreret 

omkring begrebet ”lande”, hvilket umiddelbart kan synes uproblematisk, men samtidig være 

en afvigelse fra fokus på programmer og samarbejdspartnerne.     

 

Slutteligt kan det konstateres, at DM-Aid siden sin grundlæggelse har opnået mange 

resultater gennem stor dedikation, vedholdenhed og relationer baseret på tillid, men har 

samtidig i løbet af de senere år fået en størrelse og et tocifret millionbeløb som 
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indsamlingsgrundlag, som kræver en ændret tilgang til systematik, struktur og organisering.   

 

3. Hovedmål og delmål 
 

Ud fra antagelsen om, at for mange lande og samarbejdspartnere betyder mindre kvalitet i 

samarbejdet i lyset af de forholdsvis få ressourcer i DM-Aid’s sekretariat, bliver det 

nødvendigt at screene nuværende partnere og kritisk vurdere, hvilke lande og partnere, der 

fortsat skal prioriteres og samarbejdes med. Når der samtidig er behov for en ændret tilgang 

til systematik, struktur og organisering, som vil kræve langt mere af både sekretariat og 

frivillige, kræver det et mindre antal partnere end det nuværende, for at kunne lykkes. Det 

er endvidere nødvendigt at herefter at styrke samarbejdet med de internationale partnere, 

som vælges for at opnå eller udvikle kapacitet og kompetencer, så programmer og projekter, 

der er i tråd med DM-Aid's mission, kan realiseres med succes. 

 

Dette er betinget af: 

1) at programmer og projektideer udvikles struktureret og analytisk, så de kan vurderes og 

eventuelt iværksættes på et kvalificeret og transparent grundlag;  

2) at iværksatte programmer og projekter monitoreres og evalueres efter fastsatte 

retningslinjer og standarder;  

3) at viden indsamles og lagres metodisk og systematisk, så ’best practices’ kan 

implementeres i fremtidige programmer og projekter. 

 

Følgende målsætninger kan hermed sættes for DM-Aid’s internationale arbejde som 

organisation: 

 

Hovedmål 

DM-Aid skal være en vægtig aktør på det internationale nødhjælps- og udviklingsområde. 

 

Delmål 

• DM-Aid skal være kendetegnet ved stærke lokale samarbejdsorganisationer  
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• DM-Aid skal styrke sit internationale netværk og tilstedeværelse 

• DM-Aid skal styrke sine lokale organisationer fagligt og organisatorisk 

4. Strategi 
 

Organisation 

Denne internationale strategi medfører både forandringer i DM-Aid's samarbejde med sine 

lokale samarbejdspartnere og i DM-Aid's egen organisationen. Der forslås en ny organisering 

af det internationale arbejde, som betyder, at den tidlige generalsekretær får en ny position 

som udviklingschef med den overordnede funktion at udvikle ideer og samarbejdsrelationer.  

Sekretariatslederen får ligeledes ny position som sekretariatschef med det overordnede 

ansvar for ledelsen af DM-Aid's ansatte samt organisationens drift og udvikling. Med et 

overordnet ansvar for DM-Aid's aktiviteter, herunder for overholdelse af fastsatte 

retningslinjer og procedurer, refererer sekretariatschefen direkte til bestyrelsen. 

Indstillinger om udbetaling af midler foretages af sekretariatschefen til bestyrelsen, der på 

kvartalsvise bestyrelsesmøder vurderer og godkender projektansøgninger til udbetaling for 

det kommende kvartal.   

Denne nye organisering af arbejdet skal medføre, at bestyrelsen ikke længere behøver at 

være del af organisationens daglige drift og administration, men kan fokusere på sit 

strategiske, økonomiske, juridiske og politiske ansvar.    

Bestyrelsen sætter retning for og understøtter DM-Aid's aktiviteter i henhold til 

vedtægterne. 

Sekretariatschefen refererer direkte til bestyrelsen, har ansvar for den daglige ledelse af 

ansatte i sekretariatet og drift af organisationen. 

Udviklingschefen har funktioner inden for projekt- og programudvikling, PR, branding, 

fundraising og monitorering & evaluering. 

Økonomi- og administrationsmedarbejderen varetager opgaver inden for økonomistyring, 

økonomiadministration og økonomianalysearbejde.  Dertil kommer ansvar for hjemmeside 

og medlemsservice. 
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Den internationale programkoordinator (ansat per 1.1.17) har funktioner inden for 

koordination af programmer og projekter, indgåelse og vedligeholdelse af 

partnerskabsaftaler, monitorering & evaluering samt projektansøgningsprocesser. 

Det internationale projektudvalg er en ny enhed, som skal nedsættes under den 

internationale programkoordinator. Det skal sammensættes efter projekternes konkrete 

kompetencebehov med en kerne bestående af den internationale programkoordinator, 

udviklingschefen, og frivillige projektledere. Der udpeges en udvalgsansvarlig, der leder, 

koordinerer og organiserer udvalgets arbejde. Projektudvalgets funktion svarer overordnet 

til en styregruppes. Det skal, via sekretariatschefen, indstille projektansøgninger til 

bestyrelsen, men skal derudover følge igangværende projekter og fungere som base for 

indsamling og distribution af erfaringer og viden. Det betyder endvidere, at projektudvalget 

skal opsamle ’best practices’, håndtere projektproblemer og rådgive projektlederne, der er 

ansvarlige for projektgrupperne under dem. 

Projektgrupperne opretholdes, men sammensættes til de enkelte projekter og af frivillige, 

der, i modsætning til tidligere, får til opgave at gennemføre hele projekter fra idé til 

realisering.  

Strukturen og de dertilhørende kommandoveje i den nye organisering er angivet i 

organisationsdiagrammet herunder. 
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Samarbejdspartnere 

DM-Aid skal identificere nuværende og evt. nye samarbejdspartnere, som har kapacitet eller 

potentiale til kapacitetsopbygning med henblik på at gennemføre DM-Aid's programmer og 

projekter i overensstemmelse med missionen og de retningslinjer og standarder, der 

udvikles som resultat af den internationale strategi. 

 

DM-Aid's fokus skal være på perspektiverne i programmer og projekter blandt nuværende 

og fremtidige samarbejdspartnere. Det indebærer, at DM-Aid i første omgang begrænser 

antallet af samarbejdspartnere, så DM-Aid kan frigive og fokusere flere ressourcer til at 

konsolidere samarbejder, løfte større, langvarige og mere ressourcekrævende programmer 

og projekter.  

 

Samarbejdslandene skal udvælges efter de behov, der er eller opstår for et konkret 

landeområde. Er behovet i et område katastrofehjælp, skal samarbejdspartneren kunne løse 

den type af opgaver, som dette program kræver, hvorefter samarbejdet kan ophøre.  

 

Skal samarbejdspartneren løse større, langvarige og mere ressourcekrævende projekter eller 

programmer, som f.eks. forældreløse børn-programmet, skal organisationen have kapacitet - 

eller med DM-Aid’s støtte kunne få en kapacitet, der kan løse disse mere strategiske mål. 

Disse samarbejdspartnere skal have en god standard for opgaveløsning og skal kunne 

kommunikere klart og effektivt i forespørgsler og rapporteringer. DM-Aid’s mission kundgør, 

at midler håndteres troværdigt og effektivt, hvilket indebærer, at DM-Aid skal kunne få 

adgang til monitering af sine støttede programmer og projekter.  

 

Alle samarbejdspartnere skal: 

 

• Være registrerede organisationer (NGO'er eller CBO'er) ved de relevante 

myndigheder. 

• Have reviderede årsregnskaber.  

• Have en organisationsbankkonto. 
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• Indgå en partnerskabsaftale med DM-Aid.  

• Kunne udarbejde projektansøgninger, budgetter og finansielle rapporter 

 

De første tre kriterier er objektive udvælgelseskriterier, der sammen med de to sidste 

kriterier samt områdets tilgængelighed for monitering er uomgængelige.  

Projekter 

Alle internationale projekter under DM-Aid tager afsæt i en ansøgningsproces, der 

indebærer en skriftlig ansøgning efter en skabelon, som DM-Aid udarbejder i forlængelse af 

denne internationale strategi. Processen involverer i sin helhed altid en projektgruppe, 

internationalt projektudvalg, sekretariatet og bestyrelsen – efter følgende hjul: 

 

 

•Projektgruppe og partner 
udarbejder projektansøgning

•Projektudvalg godkender
ansøgning administrativt

•Projektudvalg indstiller
ansøgninger til bestyrelsen, via 
sekretariatet

•Projektet gennemføres

•Projektudvalg følger projektet 
via projektgruppen: 

•Monitoering

•Project report

•Financial statement

•Evaluering

•Projektgruppe
sammenstættes

•Projektgruppe udvikler idé
med partner

•Projektudvalg vurderer
idéen og
accepterer/afviser den.

•Baggrund

•Mål og aktiviteter

•Målgruppe

•Lokation

•Tidsplan

•Organisering

•Budget/Finansiering

•Succesindikatorer

Idé
Godkendel

se

Ansøgning
Implementer

ing
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Projekterne drives af de lokale samarbejdspartnere, men det skal være i samarbejde med 

den tilknyttede projektgruppe i Danmark, hvori projektlederen og -gruppen vil have 

ansvaret for den løbende udvikling af projektet under den internationale 

programkoordinators supervision. 

Kvalitetssikring af projekter samt indhentning af dokumenter, rapporter, budgetter mv.  

indhentes løbende af projektgruppen i samarbejde med den internationale 

programkoordinator. 

 

Monitorering og evaluering 

I forhold til monitorering og evaluering (M&E) vil DM-Aid udarbejde en skabelon og et sæt 

detaljerede retningslinjer. De vil som minimum indebære, at: 

• Penge udbetales af flere omgange.  

• Samarbejdspartneren skal sende finansiel rapport for forudgående periode før 

næste indbetaling finder sted. 

• Alle projektgrupper, med undtagelse af mindre, kortvarige projekter, skal 

rapportere én gang om måneden til det internationale projektudvalg.  

• Projekter følges løbende af projektgruppe samt international 

programkoordinator. 

• Projektforløb følges i det internationale projektudvalg kvartalsvis. 

• Alle projekter afsluttes med slutrapport og -regnskab (financial statement). 

 

5. Implementering 
 

Implementeringen af den nye strategi forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2017. 

Den nye organisationsstruktur er allerede delvist implementeret, men skal som resten af 

strategien være fuldt implementeret inden udgangen af 2017.  Opgaverne i forbindelse med 

implementeringen listes herunder: 
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April 2017 

• Samarbejdspartnerne godkendes/afvises af bestyrelsen på baggrund af denne 

International strategi 2020 samt de gennemførte partneranalyser.   

Maj 2017 

• Internationalt projektudvalg nedsættes og har afholdt sit første møde + mødeplan 

for 2017 (april/maj, august, nov.) 

Juni 2017 

• Dokumentationsmaterialer udarbejdes af international programkoordinator i 

samarbejde med internationalt projektudvalg: 

o Partnerskabskontrakt, skabelon 

o Projektansøgningsformat, skabelon 

o Projektrapport, skabelon (kvartalsvis rapportering).  

o M&E rapporter, skabeloner  

September 2017 

• Projektansøgninger indstilles for første gang af det internationale 

projektudvalg/sekretariatet på bestyrelsesmøde.  

 

Oktober 2017 

• M&E retningslinier og skabeloner er fuldt implementeret 

November 2017 

• Evalueringsmøde i internationalt projektudvalg ift. implementeringen af den nye 

partnerstrategi, som præsenteres på bestyrelsesmøde i december.  

 


