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UDARBEJDET AF BESTYRELSESFORMAND NADEEM NIWAZ



Den organisatoriske udvikling 

DM-Aid har siden seneste Generalforsamling færdiggjort en samlet 

strategi for vores organisation for perioden 2021-2025 og har som led i 
strategiprocessen formuleret en ny vision og mission. 

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



Den organisatoriske udvikling 

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



Den organisatoriske udvikling 

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



DM-Aid økonomivision 2021-2025
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Den organisatoriske udvikling

 Bestyrelsen har længe ønsket en samlet strategi for DM-Aid for at 

give organisationen en fælles retning for alle, 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 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. 





Den organisatoriske udvikling

 Sekretariatet skal fokusere på at være et mere servicerende, kvalitetssikrende og 
koordinerende enhed i vores frivilligorganisation med ansvar for at implementere 
politikker og strategier vedtaget af bestyrelsen 

 De forskellige snit mellem bestyrelse, sekretariat og udvalg er endnu ikke klart 
defineret, men vil være noget som vi arbejder videre med i den kommende 
strategi for DM-Aid.

 Bestyrelsen vurder løbende om der er behov for flere ressourcer for, at nå vores 
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 vores politik 
om maksimal 10% i administration.  



Den organisatoriske udvikling

 På personalesiden har bestyrelsen siden seneste Generalforsamling ansat 

en ny Program Koordinator, der bl.a. skal fokusere på Monitorering & 

Evaluering af vores programmer og projekter. 

 Dette som led i dels at aflaste sekretariatet men også at få flere 

spidskompetencer ind på funktioner, der er vanskelige at bemande med 

frivillige, men som er nødvendige i takt med at vi vokser og med stigende 

krav og kompleksitet inden for vores nødhjælps- og udviklingsarbejde. 

 DM-Aid har nu en god og fornuftig bemanding i forhold til sin størrelse.

 Derudover valgte bestyrelsen at øge det samlede timetal for nuværende 

ansatte i sekretariatet, herunder ændret i jobprofiler for bedre at kunne 

understøtte implementeringen af vores nye strategi. 



Med i Danmarks Indsamling igen for 

anden gang

 Temaet for Danmarks Indsamling 2021 var ’Coronakrisens børn”, hvor DM-Aid 

indleverede og fik godkendt et projekt i 2020. 

 Projektets formål er at bidrage til forbedrede levevilkår og trivsel for 

palæstinensiske flygtningebørn med handicap, der bor i to palæstinensiske 

flygtningelejre i Libanon, herunder at 250 palæstinensiske flygtningebørn med 

handicap gennemgår rehabiliteringsterapi sessioner, at 100 palæstinensiske 

flygtningebørn med handicap har adgang til hjælperedskaber, som vil forbedre 
deres mobilitet og selvstændighed samt at 50.000 individer, herunder børnenes 

omsorgspersoner, får større indsigt og forståelse for de udfordringer børn med 

handicap står overfor og hvordan man kan hjælpe dem. 

 Resultatet af Danmarks Indsamlingen blev 120 mio.kr. og DM-Aid’s andel blev 

ca. 1,75 mio. kr. til projektet. Projektet forventes færdig implementeret i 

sommeren 2021. 



Det økonomiske resultat for 2020

 Indsamlet ca. 22 mio. kr.

 Der er blevet brugt ca. 8,5 % i administration og ca. 1,5 % til 
at dække fundraising-udgifter. 

 Vi har en erklæret politik om ikke at bruge mere end 10 % 

på administration i løbet af et år. 

 Fordeling af nødhjælpsmidler på indsatsområder fremgår af 

årsrapporten



Handlingsplan og budget for 2021

 Bestyrelsen har vedtaget en årlig handlingsplan for 
2021 der både er omfangsrig og ambitiøs. 

 Forventet indsamling ca. 24 mio. kr. i alt 

 Heraf institutionel fundraising ca. 6 mio. kr. af 
indsamling i alt



Felttur til Gaza juni 2013: Vi er i DM-Aid 
for at gøre en forskel! 


