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Velkommen
til den lille guide
til internationale
projekter.

Dette er en
introduktion til DUFs
internationale pulje, som kan
hjælpe dig og din forening godt
i gang med et internationalt
partnerskab.
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DUFs internationale
pulje kort fortalt
DUFs internationale pulje handler om at skabe
positive og konkrete forandringer for unge ude
i verden. Det sker ved at styrke demokratiske
ungdomsorganisationer og give unge mulighed for at påvirke deres samfund.

Hvorfor
skal min
forening blive
aktiv gennem
DUFs
internationale
Gennem DUFs
pulje?
internationale pulje kan din forening
være med til at styrke forpligtende og
demokratiske fællesskaber for unge
ude i verden. På den måde får unge en
bedre forståelse for, hvad demokrati er
og kan – selv i samfund, hvor
styreformen ikke er
demokratisk.

Puljen støtter også projekter, der giver unge mulighed for at deltage i og få indflydelse på deres samfund. Det skaber unge forandringsagenter, der påvirker deres samfund i demokratisk retning.
På den måde bidrager puljens projekter både til at styrke
demokrati som livsform og styreform.
Når I søger DUFs internationale pulje, skal både medlems
organisationen, partnerorganisationen og projektet opfylde
nogle særlige krav. Disse krav er introduceret i denne guide, men
forklaret mere dybdegående her:
•
•
•

Retningslinjer for DUFs internationale pulje
Økonomimanual for DUFs internationale pulje
Guide til ungdomslederudveksling.

Et projekt, der er
støttet af DUFs
internationale pulje,
bidrager også til FNs
17 verdensmål.

Find alle tre dokumenter her:
duf.dk/retningslinjer
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Hvad er et
partnerskab?

Den internationale
pulje kan søges af alle DUFs
medlemsorganisationer, som
så kan indgå i et partnerskab
med en eller flere organisationer
fra det globale syd.

Hvem kan søge
DUFs internationale
pulje, og hvordan ser et
partnerskab ud?

Der er fem krav til en partnerorganisation:
1.
2.
3.
4.
5.

Det skal være en organisation eller forening, som arbejder
ud fra demokratiske principper
Den skal arbejde ikke-diskriminerende
Organisationen skal have børn og unge som målgruppe
Der skal være kapacitet til at gennemføre et projekt
Organisationen skal arbejde nonprofit.

TEST JER SELV:
Sådan finder I en partner

Har vores organisation
allerede kontakt til en eller
flere potentielle partnere?

HVIS JA

Tag på en forundersøgelse, hvis I
allerede har et samarbejde, men
ønsker at samarbejde med partneren om et helt nyt område.
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HVIS NEJ

Tag på en partneridentifikation, hvis
de potentielle partnere er helt nye for
jer. Måske har I blot skrevet mails frem
og tilbage, eller måske har I mødt dem
igennem andre samarbejdspartnere.

Ansøg om at deltage i DUFs årlige
Explore-forløb, som er en kickstarter til
internationalt engagement gennem et
introduktionsforløb med rådgivning og
undervisning. Læs mere på duf.dk/explore

Vidste I, at projekter under DUFs internationale pulje:
•
•
•

Udvikles fælles i jeres partnerskab?
Ansøges af den danske medlemsorganisation på vegne af partnerskabet,
der også i sidste ende er økonomisk ansvarlig for projektet?
Implementeres og styres dagligt af partnerorganisationen på vegne af
jeres partnerskab?

DUFs internationale pulje kan
støtte projekter i alle lande,
som findes på DAC-listen. Listen er udarbejdet af Verdensbanken og viser lande, som
er kvalificeret til at modtage
officiel udviklingsbistand.
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Fra idé til projekt

STA

RT
SAMTALE MED PARTNER
IDÉ

AFRAPPORTERING OG INDSAMLING
AF LÆRING
I slutningen af et projekt skal I lave en evaluering
for at dokumentere den forandring, I har skabt.
Den viden og læring, I får her, kan I bruge, når I
skal i gang med næste fase af jeres partnerskab.
Den kan hjælpe jer til at bygge videre på de ting i
projektet, som fungerede godt, og ændre de ting,
som fungerede mindre godt.

Fra en idé udvikler sig til en ansøgning,
sker der mange ting. Det er her, I laver
den første undersøgelse af de forandringer, I gerne vil skabe, og de problemer, I
gerne vil løse eller ændre.

I kan sammen undersøge, hvilke problemer og behov jeres målgruppe har, fx
ved at lave en problemanalyse ved hjælp
af DUFs Problemtræ. I kan finde værktøjet
på duf.dk/problemtree.

RÅDGIVNING HOS DUF
Husk, at DUFs rådgivere altid er klar til at
hjælpe jer og gerne vil give jer feedback på
jeres ansøgning i løbet af skriveprocessen.

SKRIVE ANSØGNING
PROJEKTET IMPLEMENTERES
Når jeres ansøgning er bevilliget, og I har
underskrevet en bevillingskontrakt med
DUF, kan projektet gå i gang. I kan se et
eksempel på et projekt på side 16
Projekttypen pilotprojekt.
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BETINGET BEVILLING: ANSØGNINGEN
TILRETTES OG BEVILLINGEN GIVES

ANSØGNING VURDERES AF DUFS
BEVILLINGSUDVALG

Hvis jeres ansøgning får en betinget bevilling
eller et afslag af bevillingsudvalget, kan I få
hjælp af DUFs rådgivere til at rette ansøgningen til og søge igen. Ved et afslag bliver I også
tilbudt et afslagsmøde med jeres rådgiver og
en repræsentant fra bevillingsudvalget.

Det internationale bevillingsudvalg er frivillige, som repræsenterer et bredt udsnit af DUFs
medlemsorganisationer, og som er valgt af DUFs
styrelse. Bevillingsudvalget mødes efter hver
ansøgningsfrist og vurderer alle ansøgninger. Her
beslutter de, om en ansøgning skal have en bevilling, en betinget bevilling eller et afslag.

I undersøgelserne af, hvad jeres projekt skal
handle om, og hvem det skal skabe en forandring for, er det vigtigt, at I samarbejder tæt
med jeres partnerorganisation. Det betyder
også, at det er vigtigt, at I skriver ansøgningen
sammen i jeres partnerskab.
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Hvordan skaber
I forandring?

DE TVÆRGÅENDE KRAV

For at sikre at den forandring, I ønsker at
skabe, lever op til puljens formål, har DUF
tre tværgående krav, der skal være til stede i
jeres projekt.

UDVIKLINGSTREKANTEN

De tre elementer i udviklingstrekanten
giver værdi til hinanden og ved at bruge
dem i jeres projekt, kan I sikre en god
balance i de aktiviteter, I ønsker at lave.

Organisationsudvikling kan fx være, at I arbejder med
at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige, at
der bliver mere ligestilling i organisationernes ansvarsposter, eller at organisationernes beslutningsprocesser
bliver mere demokratiske og åbne.

Med en god balance
vil I øge muligheden for, at jeres
projekt skaber længerevarende,
positive forandringer i jeres organisationer, i samfundet og blandt den
målgruppe af børn og unge,
I arbejder med.

Organisationsudvikling

Børn og unges indflydelse, deltagelse
og rettigheder
Børn og unge er en vigtig ressource i
samfundet, men desværre bliver de ofte
ignoreret, marginaliseret eller sat uden for
indflydelse. Derfor skal I sikre jer, at jeres
projekt styrker børn og unges rettigheder,
aktive deltagelse og indflydelse.

Frivillighed
Frivillighed fremmer samfundsansvar og
-engagement, som udgør fundamentet
i ethvert demokrati, og derfor skal I sikre
jer, at jeres projekt skaber gode rammer
for frivilliges rolle og frivilligt arbejde.
Når I inkluderer
alle udviklingstrekantens tre
hjørner og de tre tværgående krav,
er der større chance for, at I skaber
en forandring, fordi de forskellige
elementer vil understøtte hinanden
og forstærke jeres
projekts formål.

Børne- og ungeaktiviteter er de konkrete aktiviteter, I
laver i jeres projekt. Aktiviteterne i et projekt kan fx være
et seminar med ungetræning, spejdermøder med afprøvning af nye aktiviteter eller opstart af mentorforløb
på lokale skoler.
Fortalervirksomhed handler om aktivt at være med til
Udviklingsat påvirke beslutninger i samfundet som et led i at skabe
trekanten
forandring gennem jeres projekt. Dette kan I blandt andet gøre gennem oplysende arbejde over for de personer,
som træffer beslutninger, eller som har indflydelse på
beslutningsprocesser. Fortalervirksomhed kan fx være,
at I samarbejder med skoleledelsen om bedre rammer
for ung til ung-undervisning, eller at I laver en kampagne
omkring unges valgret.
Børne- og ungeaktiviteter
Fortalervirksomhed
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Hvordan
skaber vi
forandring for
børn og unge
med vores
projekt?

Kønsligestilling
Lige muligheder for kvinder og mænd er
et vigtigt element i ethvert demokrati, og
derfor skal I undersøge hvilke barrierer,
der er for begge køn.
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Hvad kan I
søge penge til?

Hvilke
projekttyper
kan vi søge
gennem DUFs
pulje?

Der er syv forskellige
projekttyper, som alle
bruges på forskellige
tidspunkter i løbet af
jeres partnerskab.

I vil ofte starte med en partneridentifikation, hvor det handler
om at lære hinandens organisationer bedre at kende og finde ud
af, om I er godt match til et partnerskab.
Når I har lært hinanden at kende, kan I tage afsted på en
forundersøgelse, hvor I har mulighed for at udvikle en projektidé i fællesskab. Efter et partnerskabsprojekt kan I også søge en
forundersøgelse og bruge den til at undersøge muligheden for
at gå nye veje i jeres partnerskab.
På et pilotprojekt har I mulighed for at afprøve jeres nye projektidé i en mindre skala og styrke samarbejdet i jeres partnerskab.
Med partnerskabsprojektet har I mulighed for at lave et større
projekt, som kan skabe en større forandring i organisationen
eller for den målgruppe, I arbejder med.
I kan også styrke jeres partnerskabs- eller pilotprojekt ved at få
fuldtidsfrivillige tilknyttet gennem en ungdomslederudveksling
på tre til tolv måneder.
Ved at søge en partnerskabsudvikling får I mulighed for at gennemføre aktiviteter, der kan udvikle og give nye visioner til jeres
partnerskab.
Partnerorganisationen har også mulighed for at få nye erfaringer
og viden ved at deltage i en netværksaktivitet.
12
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Projekttypen

Partneridentifikation
Læs mere i Retningslinjerne for DUFs internationale pulje side 31

FORMÅL

FORMÅL

På en partneridentifikation får I mulighed for at mødes med en eller flere potentielle partnere. I mødet
med nye organisationer er det vigtigt, at I får stillet de
rigtige spørgsmål, så I kan lære hinandens organisationer at kende og finde ud af, om I et godt match. I kan
bl.a. bruge tre-cirkel-modellen som samtaleværktøj.

En forundersøgelse giver jer mulighed for at
arbejde i dybden med jeres idé og undersøge konteksten for jeres projekt. Den kan også
være med til at give jer den viden eller de
redskaber, der skal til, for at I kan gennem
føre et større projekt.

TRE-CIRKEL-MODELLEN
Se mere i DUFs værktøj om
”Organizational Development” på
duf.dk/organisationaldevelopment

Hvad gør
vi så, når vi har
lært hinandens
organisationer
at kende?

Identitet
Hvorfor eksisterer
vores organisationer?
Hvad er organisationernes formål?

Relationer

Aktiviteter

Hvem er vores
organisationers
samarbejdspartnere?

Hvilke aktiviteter
laver vores organisationer og med
hvem?

Så er det tid til
at finde ud af, om I er et godt
match ved at spørge:
Hvad ønsker I at få ud af projektet,
og hvad kan I lære af det? Hvad kan
I hver især bidrage med?
Imødekommer I hinandens
ønsker og behov?

En anden vigtig ting er at skabe et ligeværdigt samarbejde med
jeres partner. Det kan I fx gøre ved at tale om, hvilke værdier
jeres organisationer har, hvilken rolle de frivillige har, hvordan I
deler ansvaret, og hvordan I træffer beslutninger.
KRAV
Ansøgning
+ budget
+ program
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Det er også vigtigt at huske, at både I og jeres partnerorganisation kan lære meget af jeres samarbejde. Tal fx om: Hvor er jeres
styrker? Hvad kan I lære af hinanden?

Projekttypen

Forundersøgelse
Læs mere i Retningslinjerne
for DUFs internationale pulje
side 32.

I kan bruge
udviklingstrekanten til at
blive klogere på, hvilken forandring I kan skabe gennem
jeres projekt og til at stille
de rigtige spørgsmål under
forundersøgelsen.

Organisationsudvikling
Hvordan forholder jeres projekt sig til
udvikling og kapacitetsopbygning i
organisationen?
Hvordan kan en kapacitetsopbygning
lede til bedre børne- og ungeaktiviteter
eller en stærkere fortalervirksomhed?

Børne- og ungeaktiviteter

Fortalervirksomhed

Hvordan er jeres projekts aktiviteter
med til at øge børn og unges deltagelse
og indflydelse?

Hvordan kan I forbedre børn og unges
rettigheder i jeres projekt gennem fortalervirksomhed?

Hvordan støtter projektets aktiviteter
den forandring, I gerne vil skabe?

Hvordan kan fortalervirksomhed styrke
organisationens opbakning og kapacitet?

KRAV
Ansøgning
+ budget
+ program
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Projekttypen

Pilotprojekt
Læs mere i Retningslinjerne for DUFs internationale pulje side 33

FORMÅL

Et pilotprojekt er et mindre projekt på op til et års
varighed. Det er godt til nye partnerskaber, men kan
også bruges af erfarene partnerskaber til at afprøve
nye aktiviteter og metoder eller til at afholde større
aktiviteter, fx et seminar eller en spejderlejr.

vv

Medlemmer fra organisationen i Kenya træner frivillige i demokratiske procedurer og
valgprocesser.

PROJEKTSTART
Her er et
eksempel på et
pilotprojekt.

Et pilotprojekt kan se ud på mange måder,
men i dette projekteksempel vil et partner
skab styrke unges demokratiske deltagelse
på tre skoler i Kenya. Formålet er at give
eleverne indflydelse på beslutninger, som
påvirker deres hverdag på skolerne

Projektbesøg: Den danske medlemsorganisation
besøger projektet og hjælper partnerorganisationen med at lave interviews på de tre lokale
skoler: Her undersøger de, om eleverne føler sig
inkluderet i beslutninger truffet på skolen, inden
aktiviteterne sættes i gang.

Der afholdes elevrådsvalg på de tre lokale skoler.

Skolerådene samarbejder med rektor
og lærer om bedre elevinddragelse.

Rådene spørger og lytter til
behov fra eleverne på deres
skole. Herefter igangsættes
nye initiativer.

De nye elevråd er valgt på alle tre skoler.

Rådsmedlemmer fortæller det lokale samfund, hvorfor elevers stemme har værdi.

Evaluering af rådene og elevernes
oplevelser af at være inkluderet i
beslutninger på skolerne.
KRAV
Ansøgning
+ budget
+ tidsplan
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Projektbesøg: Den danske partner inviteres
til en workshop og udveksler erfaring omkring god elevinddragelse.

Erfaringerne fra pilotprojektet tages med i ansøgningen
om et partnerskabsprojekt.

I kan diskutere, hvor
de tværgående krav er
i dette eksempel.
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Projekttypen

Partnerskabsprojekt
Læs mere i Retningslinjerne
for DUFs internationale pulje
side 34.

FORMÅL

Et partnerskabsprojekt er et større eller tidsmæssigt længere projekt, som giver jer god mulighed
for at arbejde udvidet med alle tre dele af DUFs
udviklingstrekant. I kan udvide med erfaringer fra
jeres pilotprojekt til fx at nå en større målgruppe
eller arbejde mere med at påvirke beslutningstagere. Med et partnerskabsprojekt skal I skabe forandringer som rækker ud over projektperioden.
Vi kigger
igen på
eksemplet
med partnerskabet i
Kenya.

Det kan I ved at
huske at bruge de evalueringer,
I har lavet undervejs og til slut i
pilotprojektet. Her kan I fx kigge på: Hvad gik godt? Hvad kan
forbedres? Hvilke udfordringer
havde vi?

Hvordan
kan vi
bedst bruge
erfaringerne
fra pilotprojektet?

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet laver de frivillige en kønsanalyse på
skolerne for at finde ud af, hvorfor der kun er
få unge kvinder, som stiller op til elevrådene.

PROJEKTSTART

Ansøgningen godkendes og projektet kan
nu gå i gang.

Projektbesøg:
Danske frivillige hjælper partnerorganisationen med at afholde
workshops for nye elevråd på alle ni
skoler. Gennem fælles workshops
lærer de projektfrivillige hinanden
godt at kende og forbedrer deres
samarbejdsevner.

Forberedelse

Partnerorganisationen i Kenya
opretter en alumnegruppe af
frivillige elever, som blev valgt til
elevrådene på de tre skoler, hvor
pilotprojektet blev implementeret.

v

Implementering
og monitorering

Der afholdes valg på ni skoler. De
frivillige monitorerer valgene. Hvor
mange deltog, og hvem blev valgt?

Medlemmerne af partnerorganisationen starter med en
undersøgelse på de tre tidligere skoler og på seks nye
skoler. De undersøger, om
eleverne føler sig inkluderet i
beslutninger på skolerne.

Frivillige laver workshops på skolerne
om demokratisk deltagelse.

Elevrådene afholder samtaler med
eleverne på deres skoler for at forstå
de problemer, de oplever, og deres
ønsker til forandring.
KRAV
Ansøgning
+ budget
+ tids- og implementeringsplan
+ samarbejdsaftale
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Afslutning
og evaluering
Hvert elevråd går i dialog med
skolernes ledelse med ønsket om, at
elevrådene bl.a. skal have indflydelse
på udbuddet af valgfag.

De ni elevråd mødes og udveksler erfaringer og udfordringer. På baggrund
af mødet oprettes et landsforum for
elevråd i Kenya med et årligt møde.

Evaluering: Er elevrådenes formål opfyldt?
Projektgruppen evaluerer, om elevernes
demokratiske deltagelse er steget. Det undersøges bl.a., om skolernes ledelse henvender
sig til og inddrager elevrådene.
19

Projekttypen

Ungdomslederudveksling

FORMÅL

Med en ungdomslederudveksling kan I få
fuldtidsfrivillige tilknyttet jeres projekt. Det
giver mulighed for at styrke jeres partnerskab
og skabe et tættere samarbejde.

Hvorfor
er det godt at
have ungdomsledere på sit
projekt?

Det er godt, fordi
ungdomsledere styrker projektets
forankring i organisationerne.
Samtidig styrker de ligeværdigheden
i jeres partnerskab, og med fuldtidsfrivillige kan I få rykket en masse ved
jeres projekt.

Læs mere i Retningslinjerne
for DUFs internationale pulje
side 38.

1

Det første, der sker er, at begge organisationer udvælger unge frivillige, som
skal være afsted som ungdomsledere i
3-12 måneder.

2

Udvekslingen starter med en udveksling i
Danmark, hvor alle ungdomslederne møder den danske organisation og deltager
på DUFs ungdomslederkursus.

3

Under ungdomslederudvekslingen i

partnerlandet støtter ungdomslederne
partnerskabet og projektet gennem forskellige aktiviteter. Det kan bl.a. være aktiviteter som workshops, indsamling af
viden om målgruppen eller netværksarbejde med relevante beslutningstagere.

4

I slutningen af udvekslingen laver
ungdomslederne en evaluering af deres
oplevelser og læring sammen med deres
organisationer. DUF inviterer også ungdomslederne til en evaluering for at sikre
en god afslutning.

KRAV
Ansøgning
+ budget
+ tidsplan
+ arbejdsbeskrivelse
+ udkast til kontrakt
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FORMÅL

Projekttypen

Partner
skabsudvikling
Læs mere i Retningslinjerne for DUFs internationale
pulje side 37.

Hvorfor
kan det være
en god idé at
søge om en
partnerskabsudvikling?

Partnerskabsudvikling giver mulighed for at gennemføre aktiviteter, der kan udvikle og give nye
visioner til et allerede eksisterende partnerskab.
Det kan eksempelvis være workshops omkring
projektstyring, økonomistyring og kommunikation, eller det kan være at udarbejde en strategi i
partnerskabet.
I en partnerskabsudveksling kan I lave en partnerskabsaftale med klare rammer for samarbejdet. Se DUFs tool
på duf.dk/partnershipagreement.
Ved uenigheder i partnerskabet er det godt at finde en
løsning på problemet i fællesskab. Her kan I bruge konflikttrappen som værktøj.

22

En netværksaktivitet giver partnerorganisationen
mulighed for at deltage i netværk på lokalt,
regionalt eller internationalt plan.
Når I ansøger om en netværksaktivitet, er det godt at overveje,
hvilke forberedelser, der er gode at lave, inden I skal afsted.
Derfor er det også vigtigt, at I har en plan for, hvordan den
viden, I har fået, efterfølgende kan gavne både projektet og
organisationerne som helhed.

Kan man
sammenligne
et partnerskab
med et venskab?

Projekttypen

Netværksaktivitet
Læs mere i Retningslinjerne
for DUFs internationale pulje
side 40.

Det vigtigste ved en netværksaktivitet er, at aktiviteten hjælper
jeres projekt til at vokse gennem ny viden eller indsigt i nye
måder at gøre noget på. Det kan fx være, at partnerorganisationen deltager på medlemsorganisationens landsmøde og her
bl.a. får inspiration til, hvordan demokratiske generalforsamlinger afholdes.

I kan også bruge WWF partnership toolbox til at reflektere
over jeres partnerskab. Se duf.dk/toolbox.

Nogle gange
kan det være sundt at stoppe op og
arbejde på jeres partnerskab. Det
kunne fx være, at I ønsker at skabe
nye visioner for partnerskabet, eller at
I er løbet ind i udfordringer og frustrationer i jeres samarbejde.

KRAV
Ansøgning
+ budget
+ program

FORMÅL

Under
aktiviteten
lærer I ofte
mange nye ting
og mange nye
mennesker at
kende.

Eksempler
på netværksaktiviteter...

Ja, det kan man godt. På samme
måde som i et venskab er det godt, at
I er fælles om at træffe beslutninger
og tage ansvar. Det kan hjælpes på
vej ved at arbejde på god kommunikation og forståelse for hinanden, og
ved at I sammen beslutter rammerne
for samarbejdet.
Et landsmøde i Danmark
hvor partneren er på besøg.

Deltagelse på en stor
international spejderlejr.

En faglig konference med flere
af partnerorganisationens
søsterorganisationer.

KRAV
Ansøgning
+ budget
+ program
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Få overblik over
økonomien i jeres
internationale
projekt

Ved et nyt projekt skal I lave et budget, hvor I angiver, hvor
mange penge I vil bruge på jeres planlagte aktiviteter. Med et
realistisk og detaljeret budget sikrer I, at I har penge til at gennemføre aktiviteterne. Se side 6-13 i DUFs økonomimanual.

Aktiviteter og økonomi går hånd i hånd. Det betyder,
at I skal sikre, at I har pengene til at udføre jeres aktiviteter (gennem et budget). Herefter kan I undervejs
tilpasse jeres aktiviteters udgifter (gennem økonomistyring og budgetopfølgning), så I til sidst kan vise
det økonomiske resultat af jeres projekt (gennem et
regnskab).

DUF anbefaler, at I sammen læser DUFs økonomimanual,
og sammen laver et dokument med fordeling af ansvar og
arbejdsopgaver. Det er vigtigt at være flere, som deler ansvaret
for økonomien, så I sikrer, at projektmidlerne bliver brugt rigtigt, og beskytter jer mod mistanke om snyd med midlerne.
Se side 20 i DUFs økonomimanual.

Regnskabet skal altså dokumentere de udgifter, I
har haft, sammenlignet med de udgifter, I forventede, da I søgte om projektmidlerne. Formålet med
regnskabet er også at vise, at jeres udgifter i projektet passer sammen med projektets formål.
Se DUFs økonomimanual side 25-29.

Ansøgning
godkendes
Ansøgning og budgetgodkendelse af DUFs
internationale bevilingsudvalg.
Husk: Kontakt en
revisor. Det er et krav på
projekter over 50.000
kroner, at regnskabet
gennemses af en revisor.
Kontakter I en revisor
tidligt, kan I få lavet en
aftale om revision og få
udgifterne hertil med i
jeres budget.

Udbetaling
af bevillingen
For at få bevillingen
udbetalt skal I:
•
•

•

Underskrive kontrakt
mellem DUF og medlemsorganisationen.
Lave og underskrive
en partnerskabsaftale (ved pilot-,
partnerskabsprojekt
og ungdomsleder
udveksling).
Oprette en separat
bankkonto og give
revisor besked.

Se DUFs økonomimanual
side 14-15.
Husk: Afklar den
økonomiske rollefordeling
i partnerskabet.
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Projektets
afslutning
Budgetændringer
Hvis I løbende holder øje
med jeres forbrug, har I et
overblik over, om pengene følger med de planlagte aktiviteter, eller om der
skal ændres ting undervejs. Det kan I gøre med
en budgetændring, hvor
midler flyttes fra en aktivitet til en anden. Husk, at
DUF altid skal godkende
ændringer i jeres budget.
Se DUFs økonomimanual
side 21-23.

Overførsler til
partner og beregning af
valutakurs

Hold styr på økonomien
under projektets
implementering

Både medlemsorganisationen og partnerorganisationen skal have
en separat bankkonto til
projektet, hvor pengene
overføres fra og til. Se
DUFs økonomimanual
side 15-16.

Det er vigtigt at have
klare arbejdsgange for,
hvordan I dokumenterer, hvordan pengene i
projektet er brugt. I skal
huske altid at have kvitteringer på jeres udgifter.
Ved at registrere udgifterne løbende sikrer I, at
I ikke bruger flere penge,
end I har i jeres budget.
Se DUFs økonomimanual
side 17-19 og DUFs værktøjer til økonomistyring.

Ved afslutningen af
projektet skal I:
•
•
•
•
•

Kontakte revisor
Aftale rollefordeling
og deadlines
Udarbejde regnskab
Sende regnskab til
revisor
Sende reviderede
regnskab og revisorerklæring til DUF
sammen med jeres
skriftlige afrapportering.

Husk, at DUF har nultolerance
over for korruption. Læs mere i
DUFs antikorruptionskodeks og i
DUFs økonomimanual side 30-33.
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Tjekliste: Har I
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I kan bruge DUFs seks vurderingsparametre til at
sikre, at jeres ansøgning lever op til formålet for
DUFs internationale pulje.

1.
•
•

Lever projektet op til formålet for DUFs internationale pulje?
Husk at tjekke, om I tydeligt har beskrevet, hvordan I vil skabe
en forandring.
Hvordan inddrager I elementerne fra udviklingstrekanten i
jeres projekt?

2.
•

Tjek projektets sammenhæng, formål og resultater.
Er der sammenhæng mellem kontekstanalyse, mål, strategi
og aktiviteter?

3.
•

Er DUFs tre tværgående krav inkluderet?
Hvordan sikrer I, at børn og unge har indflydelse på projektet
og styrker unges indflydelse i samfundet?
Hvordan styrker projektet frivilliges indflydelse og deltagelse i
organisationen både i Danmark og partnerlandet?
Hvordan sikrer I lige deltagelse og indflydelse for både mænd
og kvinder på projektaktiviteterne? Hvordan forholder projektet sig til ulige magtstrukturer mellem køn i samfundet?

•
•

4.
•
•

Viser ansøgningen jeres kapacitet til at udføre projektet?
Har I et ligeværdigt partnerskab?
Er jeres ansøgning og samarbejde udtryk for et ligeværdigt
partnerskab?

5.
•

Er projektet så omkostningseffektivt, som det kan blive?
Tjek jeres budget igennem og se, om det er detaljeret, og om
udgifterne er realistiske og gennemskuelige.

6.
•

Har I klart beskrevet den langsigtede effekt af jeres projekt?
Hvordan sikrer I jer, at projektets resultater vil fortsætte, efter
jeres projekt er afsluttet?
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Det siger de frivillige:
”Før projektet kendte jeg ikke mig selv og min egen kunnen.
Jeg gjorde ting traditionelt, på samme måde som mine onkler,
uden at spørge om ’hvorfor’. En af de ting, projektet gav mig,
var selvtillid til at tro på mig selv og til at tro på, at jeg har evnerne til at støtte andre unge i mit lokalsamfund og til at være
en rollemodel for andre”.
George, international frivillig i Malawi Red Cross Society Youth, gennem Ungdommens Røde Kors.

Husk at
genbesøge formålet for
puljen: Medvirker jeres projekt
til, at ungdomsorganisationer i
partnerlandene får styrket kapacitet og øget indflydelse på de
samfund, de indgår i?

”Blandt frivillige, som ikke er internationalt aktive, kan der
være skepsis over for udviklingssamarbejde – groft sagt at det
bare er noget med at tage til Afrika og aflevere en pose penge.
Men det arbejde, vi laver, er jo demokrati- og frihedsudviklende. Vi viser andre frivillige i Venstres Ungdom, at de ting, vi
kæmper for i det liberale Danmark, også er det, vi kæmper for
ude i verden”.
August, international frivillig i Venstres Ungdom.

”Gennem projektet har jeg lært rigtig meget om udviklingssamarbejde og om de udfordringer, som findes globalt. Det
har også givet mig en meget bedre forståelse for, hvordan
det er at være ung i en svær kontekst, og samtidig har jeg
fået en bedre indsigt i mit eget liv og i mine egne privilegier”.
Clara, international frivillig i Danske Studerendes Fællesråd.
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GODT AT VIDE
Fem årlige ansøgningsfrister:
1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og
1. november.
Upload ansøgningen via: duf.dk/soegpuljen
Husk at bruge DUFs standardansøgningsskema og
budget: duf.dk/skemaer
Når I har læst denne guide til DUFs internationale pulje, skulle I gerne have fået svar på alle jeres
spørgsmål.
I kan nu dykke ned i DUFs retningslinjer for at få
mere information om projekter under DUFs pulje
og kigge i DUFs toolbox, som I kan bruge, når I skal i
gang med at udarbejde et projekt. Find alt dette på
duf.dk/internationalpulje
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