
Bæredygtighed   

med viden og værdighed

DM-AID  STRATEGI 

2021 – 2025  



Styrkelse af faglige kompetencer og fællesskab 

hos frivillige  
 

Flere medlemmer, private- og erhvervsdonorer

 og -sponsorer samt institutionelle bevillinger     
 

Kommunikation skal være mere engagerende, 

nærværende og relevant  
 

Større inddragelse af de mest fattige og sårbare 

     individer og familier i bæredygtige programmer   
 

          Tættere partnerskaber med lokalforankrede NGO’er

FEM STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER 

••
1.

2.

3.

4.

5.

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.



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  

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.



I DM-Aid har vi længe ønsket en samlet strategi for at give

organisationen en fælles retning for både frivillige og

ansatte.  Strategiprocessen har undervejs involveret flere

led i organisationen. herunder bestyrelsesmedlemmer,

ansatte i sekretariatet og frivilligledere i udvalg og

grupper. Strategidokumentet har også været sendt i høring

hos både medlemmer og frivillige med henblik på at sikre

en stærk opbakning til den samlede strategi for perioden

2021-2025.     

Resultatet af det hårde arbejde er blevet særdeles

vellykket med en flot og ambitiøs strategi, der både peger

fremad og forventes at give DM-Aid et stort organisatorisk

løft og den ønskede fælles retning. Dette er især vigtigt 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.

 
 
 

EN FÆLLES RETNING


