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FORORD 

Bestyrelsen har længe ønsket en samlet strategi for Danish Muslim Aid (DM-Aid) for at give organisationen 

en fælles retning for alle - både frivillige og ansatte. Strategiprocessen blev kick-startet i november 2018 med 

en workshop faciliteret af CISU og nedsættelse af et organisationsudvalg, som referencegruppe for 

strategiprocessen og en mindre arbejdsgruppe, der har stået for udarbejdelse af selve strategien.     

 

Processen har undervejs involveret flere led i organisationen, herunder bestyrelsesmedlemmer, ansatte i 

sekretariatet og frivilligledere i udvalg og grupper, ligesom strategidokumentet har været sendt i høring hos 

både DM-Aid’s medlemmer og frivillige med henblik på at sikre en stærk opbakning til den samlede strategi 

for DM-Aid i perioden 2021-2025.  

 

Vi synes, at resultatet af det hårde arbejde er blevet særdeles vellykket med en flot og ambitiøs strategi, der 

både peger fremad og også forventes at give DM-Aid et stort organisatorisk løft og den ønskede fælles retning 

som især er vigtig i takt med, at vi bliver større og får flere aktive medlemmer, frivillige og ansatte i DM-Aid 

samtidig med, at verden omkring os bliver mere og mere kompleks.  

 

Det er således vores håb og forventning, at vi med denne strategi vil nå nye højder, og være i stand til at 

hjælpe endnu flere mennesker både nationalt og i vores partnerlande. 

 

Tak til alle der har bidraget til strategien!   

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 
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1. BAGGRUND OG MOTIVATION 

Det er nu 15 år siden, at Danish Muslim Aid (DM-Aid) blev stiftet (2005), og påbegyndte arbejdet med 

indsamling af midler til fattige og trængende mennesker i Afrika, Mellemøsten og Asien, samt Danmark, og 

med formidling og dokumentation af resultaterne.  

 

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

frivillige og ansatte. Især i de sidste fem år er der sket en rivende udvikling. Vi har fordoblet vores årlige 

indsamlingssum og antallet af ansatte og bestyrelsesmedlemmer og vi har 10-doblet antallet af frivillige, som 

er organiserede i strukturerede udvalg og projektgrupper. Vi har en god og stabil online tilstedeværelse på 

de sociale medier, regelmæssige nyhedsbreve og donorkontakt, samt veltilrettelagte og veludførte 

kampagner & events. Og i 2018 fik vi vores første bevillingsmillioner. Vi har lavet retningslinjer, procedurer, 

kommissorier, organisationsdiagrammer og jobbeskrivelser, og i 2019 udvidede vi vores kontor med mere 

plads. Vi er godt på vej til at blive en professionel organisation.  

 

Med et indsamlingsmål på 20 millioner i 2020 er vi kommet rigtig langt og hjælper i dag rigtig mange 

mennesker i nød verden over, inkl. i Danmark. Men vores ambitioner stopper ikke her. Vi vil ikke kun hjælpe 

flere mennesker i nød, men også sætte baren for god udvikling højt. Vi vil være med til dét der virker, dét der 

er bæredygtigt, dét der er langsigtet. Vi vil ikke kun hjælpe her og nu, men også sikre at nødhjælpen og 

katastrofehjælpen er koordineret og relevant og at den gives med respekt for det enkelte menneskets 

værdighed.  

 

Retningen for vores arbejde de seneste fem år har været fem strategiske mål 2016-2020, som blev sat inden 

for rammen af vores vision og mission. I 2017 fik vi vores første internationale strategi, som satte yderligere 

fokus på bæredygtighed, partnerskaber og nye projektprocedurer. Fra 2021 er der brug for en ny retning for 

de næste fem år med nye strategiske mål. Denne gang har vi valgt at udarbejde en samlet strategi for vores 

organisation, som skal sætte en ambitiøs retning for, hvordan vi gerne vil arbejde de næste fem år.  
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2. VISION, MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG 

DM-Aid’s vision er den fremtid, som organisationen ønsker sig, mens missionen beskriver DM-Aid’s 

eksistensberettigelse. Værdigrundlaget beskriver de værdier, som DM-Aid’s arbejde tager udgangspunkt i.  

Baseret på en visionsproces i 2017 og nærværende strategiproces, er vi kommet frem til nedenstående 

Vision, Mission og Værdigrundlag. 

 

Vision 

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

 

Mission 

Vi udvikler og gennemfører bæredygtige nødhjælps- og udviklingsprojekter 

 

Værdigrundlag 

Med udgangspunkt i muslimske værdier som medmenneskelighed og næstekærlighed arbejder vi for 

at hjælpe alle mennesker, uanset religion og etnicitet  

•• 

Vi sikrer, at midler håndteres på en troværdig, transparent og effektiv måde  

•• 

Vi er uafhængige og upartiske i vores arbejde 
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3. ØKONOMISK VISION OG FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER  

 
DM-Aid har i perioden 2009-2019 i gennemsnit vokset med ca. 15% årligt jf. de årlige reviderede regnskaber 

og baseret på bestyrelsens opgørelsesmetoder. Nedenstående figur viser, at de årlige resultater har været 

svingende, men at væksten - på nær nogle få år - har ligget på 15% vækstkurven. 

 

 

 

Baseret på den flotte udvikling ser bestyrelsen ingen grund til at nedsætte det økonomiske ambitionsniveau, 

og derfor fastholdes en årlig økonomisk vækst på i gennemsnit 15%. Endvidere ændres opgørelsesmetoden 

således, at væksten fremadrettet ikke opgøres på baggrund af Basisindsamlingen, defineret som 

Totalindsamlingen minus Katastrofeindsamlingen.   

 

Bestyrelsen ser ikke grund til længere at sondre mellem Basisindsamling og Totalindsamling, da det vurderes, 

at der i årene fremadrettet vil være katastrofeområder med behov for nødhjælp- og udvikling, hvortil DM-

Aid løbende vil lave fundraising.  
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Totalindsamlingen udgøres af privat fundraising og institutionel fundraising. I de senere år er DM-Aid 

begyndt at fastsætte særskilte økonomiske mål for den institutionelle fundraising som del af de årlige 

indsamlingsmål.  Samlet set vurderes det, at der stadig er et stort potentiale for institutionel fundraising 

gennem både offentlige og private institutioner til både de nationale og internationale indsatser.   

 

Det økonomiske indsamlingsmål for DM-Aid i perioden 2021-2025 er illustreret ved de to tykke grafer i 

figuren forneden. Baseret på en årlig økonomisk vækst på 15% vil det medføre, at DM-AID i 2025 vil have en 

total indsamling på ca. 47 mio.kr. Der er lavet fremskrivninger for at visualisere økonomivisionen, der er 

illustreret i nedenstående figur:    
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3. STRATEGI ÅR 2021-2025 

Fem strategiske målsætninger 
DM-Aid har formuleret en ny Vision, Mission og Værdigrundlag som led i udviklingen af den nye strategi 2021-

2025. For at DM-Aid kan leve op til sin nye vision og den økonomiske målsætning er der formuleret fem 

overordnede strategiske målsætninger.  

 

1. Styrkelse af faglige kompetencer og fællesskab hos frivillige 

2. Flere medlemmer, private- og erhvervsdonorer og -sponsorer samt institutionelle bevillinger   

3. Kommunikation skal være mere engagerende, nærværende og relevant 

4. Større inddragelse af de mest fattige og sårbare individer og familier i bæredygtige 

programmer 

5. Tættere partnerskaber med lokalforankrede NGO’er. 

 

Disse fokuserer på at styrke DM-Aid som en landsdækkende organisation med øgede faglige kompetencer, 

fællesskab og bedre kommunikation med alle sine interessenter.  

 

De vil også sikre, at DM-Aid får flere medlemmer samt øgede donationer fra de private og især de 

institutionelle midler, hvor der er et kæmpe potentiale. Til sidst vil der være stor fokus på tættere 

samarbejde med alle DM-Aid's lokale og internationale partnere, som spiller en stor rolle i at udleve DM-

Aid's vision, som er at arbejde for en verden med en lys fremtid, hvor alle mennesker lever et værdigt liv fri 

for fattigdom.  

 

Disse målsætninger sætter store krav til de aktiviteter som alle involverede i DM-Aid udfører til dagligt. De 

nødlidende, fattige og partnerne har forventninger til støtte og hjælp fra DM-Aid, og derfor er det vigtigt at 

disse strategiske målsætninger bliver implementeret på bedst mulig vis. Det kræver en robust og 

professionel organisation, hvor der tages udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtighed og 

Menneskerettighederne, herunder også Core Humanitarian Standards.  

 

De fem strategiske målsætninger kan ses i tabellen forneden, hvor de er beskrevet med underliggende 

delmål og med en tidshorisont for implementeringen.  
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Strategisk mål 1 

 

Styrkelse af faglige kompetencer og fællesskab hos frivillige  
 
 

For at DM-Aid kan udføre socialt-, nødhjælps- og udviklingsarbejde som imødekommer sin vision, er det 

nødvendigt at have frivillige som besidder visse faglige kompetencer. Disse faglige kompetencer er 

nødvendige for at kunne leve op til gældende standarder og retningslinjer både nationalt og internationalt. 

For at DM-Aid fortsat kan kalde sig landsdækkende, som det står i vores vedtægter, er det nødvendigt at 

opretholde et organisatorisk fællesskab med mindst tre lokalgrupper i Danmark.  

 

 

Delmål Beskrivelse Argumentation KPI 

 

1 

 
Et kompetence-
katalog for alle 

frivillige  

 
Et kompetencekatalog for alle frivillige for at styrke 
den interne samarbejdskultur i DM-Aid og etablere 
relationer på tværs i organisationen.  
 

 
Kv.4 2021 
 

 

 

2 

 
En lands-

dækkende 
organisations-

struktur 

 
Udarbejde en struktur for lokalgrupperne på basis af en 
grundig udviklingsproces og relevante analyser.  
Strukturen vil blive integreret i den nye organisations-
struktur for at sikre en solid landsdækkende organisation. 
Dette skal bl.a. sikre flere aktive frivillige medlemmer 
fordelt flere steder i landet og en bredere donorkreds. 

 
Kv.4 2021 
 
Struktur udarbejdet 
og godkendt 

 
Kv.4 2025 
Min. 300 frivillige 
aktive i DM-Aid’s  
lokalgrupper og 
mindst 100 uden 
for København. 

 
3 Et koncept for, 

hvordan 
lokalgrupper 
kan etablere 

stærke sociale 
fællesskaber 

De frivillige i lokalgrupper skal opleve, at de er en del af 
noget større og betydningsfuldt. DM-Aid skal tilbyde et 
fællesskab som skal være attraktivt, udviklende og 
inkluderende for de frivillige. Der er behov for at binde 
DM-Aid mere sammen, så selvom de frivillige sidder med 
deres egne projekter, er der noget som binder dem 
sammen. Der vil være fokus på sociale relationer og 
kompetencer hos de frivillige, så lokalgrupper bliver 
bedre i stand til at rekruttere og fastholde frivillige i et 
stærkt fællesskab, som også inkluderer gode fysiske 
rammer. 

Kv.4 2022  
 
Koncept udviklet og 
lanceret. 

 
Kv.2 2024 
Koncept 
implementeret og 
evalueret  
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4 En lokalgruppe- 
ledelse, der er 

organiseret  
omkring   

minimum en 
lokalgruppeleder 

og to 
frivilligledere 

For at sikre lokalgruppernes stabilitet og forankring i 
organisationen, skal lokalgrupperne have mindst tre 
frivilligledere med hver deres ansvarsområder. De skal i 
høj grad sparre med sekretariatet og de nationale udvalg 
samt udveksle gode erfaringer med hinanden.    

Kv.2 2023 
 
Ledelsen af alle 
Lokalgrupper skal 
være etableret.  

 
 
 
 

 

5 

 
1-årige nationale 
og internationale 

projektleder- 
forløb 

 
DM-Aid’s frivillige skal ofte varetage roller hvor der følger 
et stort ansvar med ift. partnerkontakt, projektudvikling- 
og vurdering samt kontakt med målgrupper. For at de 
frivillige kan varetage dette ansvar på bedst mulig vis så 
kræver det basisviden om det sociale pædagogiske 
arbejde, de Humanitære Principper, Core Humanitarian 
Standards, FN’s 17 Verdensmål, samt en god forståelse 
for projektudvikling, monitorering og evaluering. 
 

 
Kv.2 2021 
Nationalt 
projektlederforløb 
udviklet.  
 
Kv.4 2025 
Minimum 50% af 
alle nye frivillige 
har årligt 
gennemført det 
internationale 
projektforløb. 

 
Kv.4 2025 
Minimum 75% af 
alle nye frivillige 
har årligt 
gennemført det 
nationale 
projektforløb. 
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Strategisk mål 2 
 

Flere medlemmer, private- og erhvervsdonorer og -sponsorer  
samt institutionelle bevillinger  

 
 
Flere medlemmer styrker DM-Aid’s organisatoriske grundlag, demokratiske processer samtidig med at 

medlemskontingentet er med til at nedbringe administrationsprocenten. Der ligger et stort uudnyttet 

potentiale i at inspirere og opfordre de mere end 4000 unikke donorer i DM-Aid’s database (2020) til også 

at blive medlemmer.  

 

Samtidig ligger der et stort uudnyttet potentiale i at reaktivere de donorer, som ikke har doneret gennem 

en længere periode, og i at satse i langt højere grad på de faste betalinger, som sikrer en mere langsigtet 

planlægning af udviklingsmidler. Endelig er der også et stort område for virksomhedssponsorater, som 

DM-Aid ønsker at opdyrke og benytte sig af i højere grad.  

 

Endelig ønsker DM-Aid i fremtiden at satse i langt højere grad på institutionelle midler, da det giver en 

mere langsigtet planlægning af indsatser og ressourcer, og gør at vi som organisation udvikler os i forhold 

til højere internationale standarder og krav.  

 
 

Delmål Beskrivelse Argumentation KPI 

1 
 

En baseline på 
private donorer 

 
Det er vigtigt at have mere information om de 
private donorer for at øge donationerne, for at 
kommunikationen og ydelserne kan målrettes efter 
donorers behov og forventninger. 
 

 
2.kv. 2021 

2 
Reaktivere 

inaktive donerer  
Der skal gøres en indsats for at reaktivere inaktive 
donorer via bl.a. direkte marketing og det er vigtigt 
for at øge antallet af private donorer samt det 
samlede donationsbeløb. 

4.kv. 2022 
 
50% af donorer er inaktive 
i mere end 6 mdr. er 
reaktiveret. 

 

3 
Flere donorer 
gennemfører 

donationsproces 
på hjemmesiden 

For at motivere donorerne til at gennemføre hele 
donationsprocessen, så skal processen optimeres 
både teknisk og på visuelt plan.  

4.kv. 2023 
 
Mindst 70% af alle 
donorer gennemfører 
donationsprocessen på 
hjemmesiden. 
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4 
 

Flere 
engangsdonorer 

konverterer til 
faste donorer, 

som også tegner 
medlemskab 

 
Der skal gøres en indsats for at konvertere flere 
engangsdonorer til faste donorer. Loyale donorer er 
lig med faste donorer og administrations-procenten 
kan nedbringes ved at få faste donorer til at tegne 
medlemskab. Sidegevinsten vil være øget branding, 
da dette vil øge kendskabet til DM-Aid i deres 
netværk.  

 
4.kv. 2023  
 
20% af engangsdonorer 
i 2023 er konverteret til 
faste donorer. 

 
4.kv.2024 
 
15% af faste donorer 
i 2024 har tegnet 
medlemskab. 

 
 

5 Flere 
virksomheds-

sponsorater til at 
dække 

administration  

Der er et stort potentiale i at tiltrække flere 
virksomhedssponsorater, hvis DM-AID kan tilbyde 
fordelagtige sponsoraftaler. Det er med til at 
finansiere vores administrationsprocent og holde os 
under 10% samtidig med at vi sikrer en styrket 
faglig arbejdskraft på sekretariatet. 
 

4.kv. 2021-25 
 
10% af det  
samlede årlige private 
indsamlingsbeløb  
kommer fra 
virksomhedssponsorater. 

 

6 

 
Flere 

institutionelle 
bevillinger udover 

DERF og CISU  

 
Institutionelle midler giver mulighed for en mere 
langsigtet planlægning af indsatser og ressourcer, og 
gør at DM-AID udvikler sig ift. internationale 
standarder og krav. 

 
4.kv. 2021-25 
 
Mindst en bevilling årligt 
udover DERF og CISU.  

 
 

7 

 
Leve op til krav 

om at få en 3-årig 
programaftale 

med CISU 

 
DM-AID har erfaringer med DERF-midler og 
forventer i 2020 at modtage den første CISU-midler. 
En 3-årig programaftale med CISU vil gøre at vi vil 
kunne planlægge langsigtet og blive i stand til at 
arbejde med bæredygtig udvikling.  Bæredygtige 
resultater viser sig først efter det et til to år.  

 
4.kv. 2025 
 
Programaftale med CISU 
indgået 
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Strategisk mål 3 

 

Mere engagerende, nærværende og relevant kommunikation  
 

Kommunikation mod private donorer og medlemsmålgrupper er et meget vigtigt strategisk område for 

DM-Aid. For at øge donationerne fra private donorer, skal kommunikationen være mere engagerende, 

nærværende og relevant. For at være det, skal DM-Aid finde sin tone of voice, sin stemme, når vi 

fundraiser, informerer og dokumenterer hvad pengene går til. Det gælder både online og sociale medier, 

samt fysisk til events, foredrag og til informationsmøder. 

 

Delmål Beskrivelse Argumentation  KPI 

1  
Udarbejde DM-Aid’s 

tone of voice 

 
Udvikling af DM-AID tone of voice er vigtigt fordi 
måden vi formidler vores historier på, er afgørende for 
hvordan vores målgruppe (donorer) opfatter både 
vores budskab og DM-Aid som brand. Af denne grund 
spiller tone of voice en afgørende rolle for at trænge 
igennem til vores donorer og give resultater. 

 
4.kv. 2021 
 
Udarbejdet og 
lanceret.  

2  
Træning i DM-AID's 

nye tone of voice 

 
Afholde træning og uddannelse for alle, der har 
kontakt med vores donorer, både til dagligt såvel som 
sjældent. 

 
4.kv. 2022 
 
Færdiggørelse af 
træning og 
uddannelse. 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

4 

Identificere bedre 
teknologi og metoder 

for måling af 
kommunikationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øge tilstedeværelsen i 
online og offline 

medier og på den 
internationale 

udviklingsscene  

Kommunikationen skal forbedres løbende for at opnå 
de resultater vi ønsker og derfor er det vigtigt at 
definere de rette parametre som vi ønsker at måle og 
evaluere på. Vi skal afklare de vigtige parametre for 
hvordan kommunikationskanaler (website, SoMe, 
nyhedsbreve, in-person, skriftligt materiale) skal 
måles på engagerende, nærværende og relevant 
indhold.Engagerende, nærværende og relevant 
kommunikation kan fx måles igennem likes, shares, 
interaktion, virale videoer). Det kan også være andre 
parametre DM-AID gerne vil måle på fx: awareness, 
conversion, cutomer satisfaction (CSat, NPS). 
 
Kendskabet til DM-Aid skal øges i hele Danmark, og 
det kan både online og offline annoncering hjælpe til 
med samt at prioritere deltagelsen i flere debatter, 
høringer og seminarer, både nationale og 
internationale, om DM-Aid’s arbejdsfelt. 
 

2.kv. 2023 
 
Metoder og 
teknologier 
implementeret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.kv.2025 
 
Deltaget i mindst 
fire årlige møder 
og en årlig offline 
annonce-
kampagne. 
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Strategisk mål 4 

 

Større inddragelse af de mest fattige og sårbare individer og familier 
i bæredygtige programmer 

 
 

For at DM-Aid kan udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde på bæredygtig vis og indfri sin vision om en 

verden fri af fattigdom, er det nødvendigt først og fremmest at fokusere på dem, som er mest påvirket 

af krig, katastrofer og underudvikling i verden; nemlig de mest fattige også sårbare mennesker. 

Familien ses som den centrale enhed i samfundet, men det er også nødvendigt at fokusere på individers 

kapacitetsmæssige udvikling for bedre at kunne forsørge deres familier og deltage aktivt til fordel for et 

inkluderende og retfærdigt samfund. Endelig fokuseres der på at styrke de lokale kræfter og det lokale 

initiativ (localization). 

 

Delmå

l 

Beskrivelse Argumentation KPI 

1 Fokusering og 
beskrivelse af  

seks programmer 
for humanitær- og 
udviklingsbistand 

DM-Aid’s nuværende internationale programmer skal i 
højere grad fokuseres og beskrives. De skal synkroniseres 
med FN’s Verdensmål (SDGs), Menneskerettighederne, 
Core Humanitarian Standards (CHS) og de muslimske 
humanitære principper (især for Zakat) for hvem der skal 
modtage velgørenhed, hvad der skal gives til og hvordan 
det ydes. Der er udvalgt seks programområder, som skal 
fokuseres og beskrives: Afskaf Fattigdom (SDG 1,8), 
Sundhed (SDG 3), Kvalitets-uddannelse (SDG 4), Miljø & 
Klima (SDG 7,12,13), Fødevaresikkerhed (SDG 2) og Rent 
Vand (SDG 6)  
 

 4.kv. 2021 
 
Alle 6 
programmer 
færdig 

beskrevet. 

2 Fokusering og 
beskrivelse af to 
programmer for 
socialt arbejde i 

Danmark 

DM-Aid’s nuværende nationale programmer skal 
synkroniseres med Menneskerettighederne og de 
muslimske humanitære principper for hvem der skal 
modtage velgørenhed, hvad der skal gives til og hvordan 
den ydes. Der er udvalgt to programområder, som skal 
fokuseres og beskrives: Fattigdom i Danmark og 
Integration & Medborgerskab. 
 

4.kv. 2021 
 
Begge 
programmer 
færdig 
beskrevet. 

3 Øget 
sårbarhedsfokus 

i alle internationale 
projekter. 

I CHS’s beskrives følgende fem prioriterede målgrupper, 
hvor der er krav om i alle institutionelt støttede projekter: 
1) Kvindelige forsørgere, 2) gravide kvinder /med 
mindreårige børn, 3) uledsagede mindre-årige, 4) 
mennesker med særlige behov (PSN'er) og 5) ældre.  
 

4. kv. 2021 
 
Mindst to ud af 
fem prioriterede 
målgrupper i alle 
projekter.  
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4 Flere internationale 
projekter fokuserer 
på advocacy for lige 

rettigheder.  

DM-AID vil i højere grad fokusere på advocacy, og for lige 
rettigheder for mindst en af de sårbare målgrupper inden 
for mindst et af de seks programområder. Advocacy er et 
vigtigt udviklingsværktøj i arbejdet med at give udsatte og 
marginaliserede grupper i samfund en stemme imod 
diskrimination, undertrykkelse og vold. Det er vigtigt at 
lære mennesket om dets rettigheder i det samfund de 
lever i og hvordan de bruger dem, og det er vigtigt at lære 
dem at kæmpe for de rettigheder som de mangler for at 
kunne leve værdige liv fri for fattigdom og med en lys 
fremtid. 
 

4.kv. 2022-2025 
 
Mindst et  
internationalt  
projekt om året 
per partner er 
forpligtet til at 
fokusere på  
advocacy.  

5 Flere internationale 
projekter inkluderer en 

nexus tilgang til 
humanitær bistand. 

Nexus handler om samspillet mellem udvikling og 
humanitært arbejde og er et begreb, der især bruges i 
humanitære indsatser, i skrøbelige kontekster eller i en 
langvarig humanitær kontekst. Nexus har fokus på 
beskyttelse, modstandsdygtighed og konflikthåndtering, 
som gør at nødhjælp og humanitær bistand kan få en mere 
langvarende effekt og forebygge katastrofer og krige i 
fremtiden.  
 

4.kv. 2023 
 
75% af alle 
partneres 
humanitære 
projekt-
ansøgninger 
inkluderer en 
nexus tilgang. 

 

6 

 
Alle internationale  

partnere udvikler sin 
kapacitet og inddrager 

sine målgrupper som 
aktive deltagere 

i udviklingen 

 
DM-AID skal fremadrettet måle i hvor høj grad det er 
lykkes partnere at kapacitetsudvikle og inddrage 
målgrupperne som aktive deltagere i at skulle klare sig selv, 
fremfor passive modtagere af gavebistand.   

 
4.kv. 2025 
 
Alle partnere 
inddrager mindst 
75% af 
målgruppen på 
projektbasis som 
aktive deltagere 
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Strategisk mål 5 

 

Tættere partnerskaber med lokalforankrede NGO’er 
 

 
DM-Aid’s arbejde med partnere i udførelsen af nødhjælps- og udviklingsprojekter er et vigtigt fundament 
for at leve op til sin vision. Det er kun muligt at hjælpe målgruppen på den bedst mulige 
måde igennem bæredygtige projekter, som har fokus på inklusion af målgrupperne og civilsamfundet og 
som lever op til de gældende standarder og retningslinjer. Dette kræver et tæt partnerskab for at sikre at 
partneren har den nødvendige tekniske, kommunikative og organisatoriske kapacitet. Dernæst skal 
partnerskabet sikre et fælles værdigrundlag og en lokal forankring.  
 
 

Delmål Beskrivelse Argumentation KPI 

 

1 

 
Etablere en metode for 

udvælgelse og udvikling af 
partnere, herunder lande. 

 
Det er nødvendigt at udarbejde en metode for 
udvælgelse og udvikling af partnere, og dette gælder 
både nye og nuværende partnere i DK og udlandet. 
 

 
4. kv. 2021 
 
Metoden færdig 
beskrevet. 

 

 

2 

 
Alle partnere har deltaget 

i en strategisk- og 
organisatorisk 

værdiafklaring. 

 
DM-AID og dens partnere skal fremadrettet i højere 
grad sikre at der er et fælles værdigrundlag og at 
DM-Aid’s forventninger til partnere passer til deres 
egen vision.   

 
4. kv. 2021 
 
Alle partnere er 
igennem 
programmet. 

 

3 Alle partnere er 
kategoriseret som  

privat- og eller 
institutionel partner, 

indenfor specifikke 
programområder i et 

struktureret 
partnerkatalog. 

 

Det er nødvendigt med en mere struktureret 
indsats ift. Institutionelle bevillinger og ud-
arbejdelse af en partnerkatalog som indeholder 
vigtigste informationer for at kunne udvælge den 
rigtige partner. Institutionelle partnere kan lave 
både privat-fundraising og institutionelle projekter. 
 

3. kv. 2022 
 
Færdiggørelse af 
partner katalog. 

4 Fuldt kendskab til Core 
Humanitarian Standards 

blandt alle internationale 
partnere. 

For at partnere kan implementere bæredygtige 
projekter som hjælper målgruppen på den bedst 
mulige måde, er det nødvendigt at leve op til både 
tekniske standarder og Core Humanitarian 
Standards.  

4.kv.2023 
 
Alle internationale 
partnere har 
gennemført 
en CHS workshop. 

 

5 Alle 
internationale partnere er 

godkendt af CISU.  

For at kunne få flere institutionelle bevillinger og 
sikre at DM-Aid’s partnere har et transparent og 
velfungerende finansielt system, skal alle partnere 
godkendes af CISU og leve op til deres standarder.  

4.kv.2025 
Alle internationale 
partnere er 
registreret hos CISU.  
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4. DEN NYE ORGANISATIONSSTRUKTUR 

 
DM-Aid er med udgangspunkt i foreningens vedtægter en frivilligdrevet organisation. Bestyrelsen ønsker at 
fastholde og styrke frivilligheden i DM-Aid som led i den nye strategi for DM-Aid, hvilket derfor afspejles i 
den fremtidige organisationsmodel og implementering af strategien.  
 
Seks udvalg er nu blevet til tre stærke udvalg; Internationalt Udvalg (IU), Nationalt Udvalg (NU) og Kampagne, 
Events- og Fundraising Udvalg (KEFU), som ledes af frivillige udvalgsledere og som i samarbejde med andre 
frivillige udvalgsmedlemmer samt bestyrelses- og sekretariatsrepræsentanter er sammen om at planlægge 
og implementere strategiens fem mål. Derudover organiseres de mange frivillige projektledere stadig under 
henholdsvist IU og NU med ansvar for DM-Aid’s store projektportefølje, herunder kvalitetssikring, 
monitorering & evaluering og regnskaber. Nye frivillige, lokalgruppearbejdet og DM-Aid’s Genbrugsbutik 
Perlen organiseres under NU.  
 
For at drive en professionel organisation har bestyrelsen nedsat et sekretariat med ansatte 
med spidskompetencer inden for funktioner, som er nødvendige i takt med, at DM-Aid vokser og må forholde 
sig til større krav og kompleksitet inden for nødhjælps- og udviklingsarbejde. Sekretariatet har som sit formål 
at være en servicerende, koordinerende, kvalitetssikrende og kapacitetsopbyggende enhed i den 
frivilligdrevne organisation med ansvar for at implementere politikker og strategier vedtaget af 
bestyrelsen. Både bestyrelsen og sekretariatet har ansvaret for at støtte og sparre med frivillige i deres 
daglige virke i DM-Aid og ved repræsentation i de respektive udvalg.  
 
Bestyrelsen vurderer løbende om der er behov for flere lønnede ressourcer for at nå de årlige 
indsamlingsmål, strategiske prioriteringer og målsætninger samt konkrete opgaver og aktiviteter vedtaget i 
de årlige handlingsplaner. Dette sker stadig inden for en samlet økonomisk ramme, der opfylder den 
vedtagne politik om at bruge maksimalt 15% til lønninger, administration og fundraisingudgifter.  
 
Som en ny enhed i organisationen er nedsat et Support Frivillig Udvalg (SFU), som udgøres af frivillige faglige 
kræfter som på ad-hoc basis bistår sekretariatets ansatte med konkret sparring og bistand på områder som 
jura, økonomi og IT.  
 
De forskellige snit mellem bestyrelse, sekretariat og udvalg vil være noget, der arbejdes videre med som led 
i implementeringen af strategien for DM-Aid og i takt med erfaringerne i forhold til hvad der virker og ikke 
virker. Der arbejdes ud fra en ramme om at fremme sammenhængen og den gensidige afhængighed mellem 
alle organisationens enheder, samt aktiviteter og programmer.  
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Den nye organisering er skitseret i nedenstående diagram:    
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