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TRÆNINGSPAKKE



HVAD ER DET

Et dokument, der beskriver, hvordan man træner personalet til at 

anvende den metodiske tilgang og den korrekte brug af værktøjer

til integration af migranter via sport på kritiske områder.

TRÆNINGSPAKKE



TRÆNINGSPAKKE

FORMÅL

Træn underviseren - Sådan anvender du den metodiske tilgang og bruger Simcas-værktøjssættet

MÅLGRUPPE

• Coach og trænere

• Socialrådgiver

• Ledere

• Andre teammedlemmer af organisationen

INDHOLD

• Metodisk tilgang

• Toolkit

HVOR

• Multiplier 

sportsbegiven

heder

• Workshops

• Simcas
website 

FORMAT

• Online document



SIMCAS Metodiske Tilgange



• Den metodiske tilgang har til hensigt at give forslag og værktøjer til at øge
effektiviteten af de interventioner, der udføres for at fremme integrationen
af migranter, der bor i kritiske områder, ved at bruge sport som et socialt
instrument.

• Baseret på SIMCAS-aktiviteter (forskning, udveksling af erfaringer mellem
partnere, pilottest, metodedefinition) blev tilgangen udviklet til at illustrere
nøgleprincipper og organisatoriske elementer, der kan forbedre
effektiviteten af interventioner og levere tjeklister til at analysere det 
operationelle miljø, vælge det passende interventionsværktøj til at designe
kontekstbaserede handlinger

SIMCAS  ‘METODOLOGISK TILGANG’

SIMCAS Metodiske Tilgange



Nøgleelementerne

SIMCAS  ‘METODOLOGISK TILGANG’

SIMCAS Metodiske Tilgange



SIMCAS Metodiske Tilgange

Analyse af konteksten, hvor

aktiviteterne vil finde sted med 

kvalitative og kvantitative

undersøgelsesværktøjer og

overvejer tilgængelige

ressourcer, mulige risici og

interessentnetværk.

KEND KONTEKSTEN



SIMCAS Metodiske Tilgange

At vælge inkluderende sportsaktiviteter
er vigtigt for at starte med en foreløbig
analyse af:

❖ måldeltagerens behov og krav

❖ Den kontekst, de finder sted i

❖ Tilgængeligheden af de 
menneskelige ressourcer

HVILKE MOTOR- OG 
SPORTSAKTIVITETER



SIMCAS Metodiske Tilgange

ÆNDRE REGLERNE!

Gør sport mere tilgængelig
for en bredere vifte af
deltagere og mere tilpasset
migranternes specifikke
behov



SIMCAS Metodiske Tilgange

INNOVATIV 

SPORTSPRAKSIS

Træk på ny idrætspraksis for 
at understrege
integrationsdimensionen. 
Overvej sport, der kommer
fra andre kulturer, hvilket gør
dem til en mulighed for 
tværkulturel læring



SIMCAS Metodiske Tilgange

BLAND SPORT, KULTUR 

OG PERSONLIG 

UDVIKLING

Introduktion af komponenter
som kultur og uddannelse
kan berige kvaliteten
af sportsaktiviteter ved at 
fremme en balance mellem
fysisk aktivitet, kultur og
personlig udvikling



SIMCAS Metodiske Tilgange

BRUG EN 

FÆLLESSKABSBASERE

T TILGANG

En proces, der omfatter inklusiv
deltagelse, skal skabe netværk
af alle relevante interessenter
og integrere aktiviteter leveret 
af forskellige agenturer i en
fælles strategi for intervention



SIMCAS Metodiske Tilgange

LEJ ET 

MULTIDISCIPLINÆR 

PERSONALE

At anerkende vigtigheden
af en kompetent og
kvalificeret arbejdsstyrke -
både betalt og ulønnet, 
blanding af forskellige
kompetencer og færdigheder
og samarbejde inden for en
fælles ramme - er afgørende
for et initiativs succes



SIMCAS Metodiske Tilgange

UDVIK COACH 

MENTORFÆRDIGHEDER

Trænere skal forbedre deres
empatiske, kommunikations-, 
teamledelses- og
forståelsesevner ved at 
fremme inklusion og en
tværkulturel udveksling



SIMCAS Metodiske Tilgange

STØT EMPOWERMENT

Empowerment handler om at 
udstyre migranter med 
færdigheder, viden og
selvtillid til at tage ansvar og
foretage positive ændringer i
deres liv



SIMCAS Metodiske Tilgange

SLÅ OP MED 

INTERESSENTER

En tværsektoriel tilgang kan
være nøglen til at skabe
væsentlige og bæredygtige
forbedringer



SIMCAS Metodiske Tilgange

OVERVÅGNING OG 

EVALUERING

Overordnet set skal
overvågning og evaluering
betragtes som både
informativ og formativ, fordi
de giver information, der kan
føre til forbedring af
aktiviteterne såvel som
organisationer.



SIMCAS Metodiske Tilgange

KONTROLLER OG 

FORBEDR DIN 

GOVERNANCE

God regeringsførelse skal
betragtes som et koncept for at 
lede en organisation 
demokratisk og ansvarligt, er 
baseret på de 4 
hovedprincipper:

❖ Demokrati

❖ Gennemsigtighed

❖ Ansvarlighed

❖ Inklusion af interessenter

God 
regeringsførels
e og demokrati

Gennemsigtig
hed

Ansvarlighe
d

Lovregel

Lydhør

Deltagende

Inklusion

Effektivitet

Menneskeret
tigheder



SIMCAS Metodiske Tilgange

FLEKSIBILITET

❖ Organisationsstrukturen bør
være klar til at reagere på
potentielle ændringer, både
interne og eksterne;

❖ Alle processer bør designes
til at reagere på usikkerhed
for at sikre god ydeevne



SIMCAS Metodiske Tilgange

SUSTAINABILITY

At planlægge og udvikle
bæredygtige projekter er 
nødvendigt for organisationer:

❖ at identificere deres netværk og
diversificere økonomiske kilder

❖ deres medlemmer bør have 
diversificeret intern ekspertise

❖ at formidle deres resultater på
passende vis



SIMCAS  ‘METHODOLOGICAL APPROACH’

SIMCAS Metodiske Tilgange

SELVVURDERINGSVÆRKTØJ

Et værktøj til at analysere det operationelle

miljø



SELVVURDERINGSVÆRKTØJ

SIMCAS Metodiske Tilgange

Det er et værktøj til selvevaluering af organisatoriske præstationer.

En tjekliste til at vejlede i en analyseproces af organisationens kapacitet til at udvikle

interventionslinjer for integration af migranter, der bor i kritiske områder.

Det er påkrævet at gennemføre mindst 5 selvevalueringer, der involverer nøglepersoner fra

organisationerne (trænere, ledere, frivillige osv.)

Tjeklisten er baseret på Digennaro et al. (2019).



SELVVURDERINGSVÆRKTØJ EKSEMPEL

SIMCAS Metodiske Tilgange

Emne
Det gør
vi ikke i
øjeblikke
t: score 1

Vi gør
dette
på en
eller
anden
måde: 
score 2

Vi gør
dette
ganske
godt: 
score 3

Vi gør
dette
meget
godt: 
score 4

1. Som organisatoriske ledere er vi involveret i overordnet
økonomisk planlægning og generel økonomisk kontrol.

2. Vi ved, hvordan man skelner mellem regulatoriske og
kommercielle funktioner i vores organisationer.

3. We review and assess organisationallperformance.

4. Vi sikrer åben udveksling og deling af information og
forskellige syn på organisatoriske forhold med medlemmer og
interessenter.

5. Vi gør vigtige strategiske og økonomiske dokumenter,
dagsordener for bestyrelsesmøder og rapporter offentligt
tilgængelige.

6. Vi er etisk ansvarlige og behandler alle retfærdigt og lige.

7. Vi ved, hvad de rutinemæssige operationelle risici er i vores
organisation, og hvordan disse vurderes og efterfølgende
håndteres.

8. Vi sikrer, at der er en interessekonfliktpolitik på plads, og at
interesseerklæringer opdateres mindst én gang årligt og
erklæres i forhold til dagsordenspunkter på hvert
bestyrelsesmøde.

"Udvikling af lederskab gennem overvågning af compliance - Fokus på processen"



SIMCAS  ‘METODOLOGISK TILGANG’

SIMCAS METODOLOGISK TILGANG

MEST VÆSENTLIGE ÆNDRING:

Hovedværktøj til styring og evaluering af

interventioner



MEST VÆSENTLIGE ÆNDRING

SIMCAS METODOLOGISK TILGANG

Den mest betydningsfulde ændringsmetode

Er en deltagende form for evaluering og overvågning, fordi mange 
projektinteressenter er involveret både i at beslutte, hvilke typer
ændringer, der skal registreres, og i at analysere dataene.

❖ En form for overvågning, fordi det finder sted gennem
hele programcyklussen og giver oplysninger til at hjælpe folk med at 
administrere programmet.

❖ En form for evaluering, fordi det giver data om effekt og
resultater som kan bruges til at hjælpe med at vurdere effektiviteten
af programmet som helhed (Davies & Dart, 2005).



MEST VÆSENTLIGE ÆNDRINGsmetoder er:

SIMCAS METODOLOGISK TILGANG

• Et godt middel til at identificere uventede ændringer, da det tilbyder en god videnskabelig platform til
at begynde en udforskende fase

• en god måde at identificere de værdier, der er fremherskende i en aktivitet, er ved at tage højde for 
den specifikke kontekst, som den implementeres i, og have en praktisk diskussion om, hvilke af
disse værdier der er de vigtigste.

• en deltagende form for overvågning, der ikke kræver særlige faglige kompetencer. Sammenlignet
med andre overvågningstilgange er det således nemt at kommunikere på tværs af kulturer. Det er 
ikke nødvendigt at forklare, hvad en indikator er. Derudover er der ikke behov for specifikke
forskningsfærdigheder for de personer, der skal indsamle dataene.

• Nyttig til at tilskynde til analyse og dataindsamling, fordi folk skal forklare, hvorfor de mener, at én
ændring er vigtigere end en anden.

• et værktøj til at opbygge medarbejdernes kapacitet til at analysere data og konceptualisere effekt. 
MSC forventes at forblive som en knowhow for de organisationer/medarbejdere, der vil være
involveret i pilotbegivenhederne.

• Et rigt billede af, hvad der sker, snarere end et alt for forenklet billede, hvor den organisatoriske, 
sociale og økonomiske udvikling er reduceret til et enkelt tal



MEST VÆSENTLIGE ÆNDRINGSMODEL

SIMCAS METODOLOGISK TILGANG

Formularen til den mest betydningsfulde ændring kan udfyldes af de nøglepersoner, der er involveret i projektaktiviteten. Her kommer en

ikke-udtømmende liste over de potentielle respondenter: Deltagere i projektaktiviteterne, Personale involveret i projektaktiviteterne, 

Nøgleinteressenter mv.

Det anbefales kraftigt at indsamle mindst 3 interviews.

FORM

Navn på historiefortæller* _______________________ Navn på person, der optager historien _______________________

Beliggenhed _______________________ Dato for optagelse _______________________

(*Hvis de ønsker at forblive anonyme, skal du ikke registrere deres navn eller kontaktoplysninger - bare skriv 'deltager' eller en lignende

beskrivelse.)

Fortæl mig, hvordan du (historiefortælleren) først blev involveret i [navnet på projektet/aktiviteten], og hvad din nuværende involvering er: 

________________________________________________________________________________

Fra dit synspunkt, beskriv en historie, der er indbegrebet af den mest markante ændring, der er resultatet af [navn på projektet/aktiviteten]

______________________________________________________________________________________________________

Hvorfor var denne historie vigtig for dig?

______________________________________________________________________________________________________

Hvordan, (hvis overhovedet) har personalets arbejde bidraget til dette?

______________________________________________________________________________________________________

Er der noget relevant, du vil

ilføje?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•



OPERATIONELLT TOOLKIT TIL 
IMPLEMENTERING AF SIMCAS 

METODOLOGISKE TILGANG



OPERATIONELLT TOOLKIT

HVAD DET ER TIL

Det giver strategier, indikationer, værktøjer, råd og praktiske

eksempler til integrationsprojekter for indvandrere gennem sport

HVORFOR 

HVORDAN

Det forbedrer kapaciteten og færdighederne hos de sportsoperatører, der 

er involveret i implementeringen af interventioner for indvandrere, der bor i

kritiske områder, effektivt og bæredygtigt over tid

Den beskriver, hvordan man implementerer den metodiske tilgang til

bæredygtige indvandrerintegrationsinterventioner og inkluderer værktøjer til

at designe, styre, overvåge og vurdere idrætsbaserede projekter



OPERATIONELLT TOOLKIT

STRUKTUR

PART 1 - TOOLKIT PRÆSENTATION

PART 2 - SIMCAS METODOLOGISK TILGANG

PART 3 - VÆRKTØJ TIL ET EFFEKTIVT OG BÆREDYGTIGT PROJEKT 

PART 4 – SIMCAS PILOT TESTS

PART 5  – SIMCAS BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT



OPERATIONELLT TOOLKIT

TILSTAND FOR 

INDHOLDSUDVIKLING

Meget kortfattet og skematisk indhold, med 

links til indsigt, skabeloner, 

styringsværktøjer/platforme



OPERATIONELLT TOOLKIT

INDHOLD

PART 1 - TOOLKIT PRÆSENTATION

PREFACE:  Den beskriver årsagerne til SIMCAS-projektet

SIMCAS PROJECT: Den beskriver projektet, dets mål og handlinger

TOOLKIT GUIDE: Det viser værktøjskassen



OPERATIONELLT TOOLKIT

CONTENT

PART 2 - SIMCAS METODOLOGISK TILGANG

PRÆSENTATION AF SIMCAS METODOLOGISKE TILGANG

RETNINGSLINJER: BESKRIVELSE, CHECKLISTE, PRAKTISKE TIPS OG FORSLAG TIL IMPLEMENTERING AF SIMCAS 

METODOLOGI

YDERLIGERE RETNINGSLINJER FOR SPECIFIKKE KRITISKE OMRÅDER

YDERLIGERE RETNINGSLINJER FOR IMPLEMENTERING AF SIMCAS METODOLOGI I kriminalforsorgen

YDERLIGERE RETNINGSLINJER FOR IMPLEMENTERING AF SIMCAS METODOLOGI I FLYGTNINGELEJRE

RETNINGSLINJER FOR IMPLEMENTERING AF SIMCAS METODOLOGI I BYGHETTOER



OPERATIONELLT TOOLKIT

KONTENT

PART 2- - SIMCAS METODOLOGISK TILGANG

RETNINGSLINIER: BESKRIVELSE, CHECKLISTE, PRAKTISKE TIPS OG FORSLAG TIL 

IMPLEMENTERING AF SIMCAS METODOLOGI

Denne del giver nyttige forslag og praktisk vejledning til implementering af nøgleelementerne i den 

metodiske tilgang (eksempel nedenfor)

ARTIKLER BESKRIVELSE CHECKLISTE PRAKTISKE TIPS FORSLAG 

(bibliografi, nyttige links, temaer
at fokusere på)

KEND 

KONTEKSTEN

”Kendskab til den kontekst, vi opererer i, er
afgørende. Hvem er vores begunstigede? Hvor
gamle er de? Hvad er deres kulturelle
baggrund? Hvad er deres sproglige niveau?
Hvad er de vigtigste psykiske problemer? Hvad
er de vigtigste sociale problemer, de står over
for? Hvad er niveauet af omgængelighed i
gruppen? Hvilke sportsgrene dyrkes allerede af
gruppens medlemmer? Hvilke potentialer, der
endnu ikke er udtrykt, kan vi identificere i
gruppen? Hvad er de mulige vanskeligheder?
Analysen vedrører også den bredere kontekst,
som aktiviteten vil foregå i. Vi vil derfor
udforske aspekter såsom: de ressourcer,
konteksten tilbyder på et uddannelses- og
støtteniveau, de tilgængelige sportsfaciliteter,
netværket af interessenter og organisationer,
som vi kan mobilisere, de mulige risici og
hvordan man håndterer dem osv. ."

- Hvad er kendetegnene ved værtens sociale
kontekst?

- Hvad er karakteristika ved gruppen, såsom
alder, kulturel baggrund?

- Hvilke sprogkundskaber har deltagerne på
værtslandets sprog?

- Hvad er de vigtigste psykiske problemer, som
deltagerne står over for?What are the main 
social problems?

- Hvad er kontekstens ressourcer med hensyn
til sportsstrukturer?

- Hvad er ressourcerne ud fra et uddannelses-
og støttesynspunkt?

- Hvilke lokale organisationer kan vi inddrage?

Du kunne:

oprette fokusgrupper med deltagerne.

• Interview privilegerede vidner (ledere

af anlægget, psykologer, operatører, 

nøgledeltagere osv.)

• oprette en dataindsamlingsformular til

gruppen og konteksten

Guide til alle, der ønsker et overblik over, hvordan
og hvornår du kan organisere og afvikle en
fokusgruppe

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/
Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guid
e.pdf

Portal til produkter og tjenester leveret af HSP. et
netværk af standardiseringsinitiativer, der
understøtter kvalitet og ansvarlighed i humanitære
aktioner ved at fremme udvikling og harmonisering
af standarder

https://spherestandards.org

Simcas bibliografiske forskning

http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-
output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How to run focus groups guide.pdf
https://spherestandards.org/


OPERATIONELLT TOOLKIT

KONTENT

denne del giver nyttige forslag og praktisk vejledning til implementering af nøgleelementerne i

den metodiske tilgang på forskellige kritiske områder: fængsler, byghettoer og flygtningelejre

(eksempler nedenfor)

Straffeanstalter

ARTIKLER CHECKLISTE PRAKTISKE TIPS

KEND 

KONTEKSTEN

- Er det en stabil eller konstant skiftende gruppe?

- Er det homogene grupper med hensyn til alder, oprindelse og type tilbageholdelse?

Hvis ja, hvilken type fanger er der tale om (fanger underlagt varetægtsfængsling,

almindelige fanger, sikkerhedsfanger, fanger i slutningen af fængsel og personer

under ekstern straf)?

- Er der tilgængelige rum og strukturer til sport?

- Organiser en inspektion for at kontrollere de ledige pladser og få

information om organisatoriske karakteristika/grænser.

- Arranger et møde med kontaktpersonen for at lære mere om gruppens

medlemmers behov og karakteristika



OPERATIONELLT TOOLKIT

KONTENT
PART 2- SIMCAS METODOLOGISK TILGANG

YDERLIGERE RETNINGSLINJER FOR SPECIFIKKE KRITISKE OMRÅDER
FLYGTNINGELEJRE

URBAN GHETTOS

ARTIKLER CHECKLISTE PRAKTISKE TIPS

KEND 

KONTEKSTEN

• Hvor ligger flygtningelejren?
• Hvad er de potentielle åbne arealer/sportsfaciliteter, der skal bruges?
• Hvilke behov har samfundet i forhold til idræt?
• Er der andre NGO'er, der allerede tilbyder lignende aktiviteter?
• Kan du samarbejde med andre NGO'er, der allerede tilbyder aktiviteter (ikke kun sport) i lejren?
• Hvem kan hjælpe med at nå ud til samfundet?
• Hvilke sprog tales af fællesskabet eller deltagerne?
• Har du brug for at inddrage oversættere i aktiviteterne?
• Hvilke etniciteter vil være repræsenteret i aktiviteterne?
• Hvad er forholdet mellem deltagere fra forskellige etniske grupper?
• Kan du identificere nogle personer fra flygtningesamfundet, der kan involvere sig i aktiviteten og skabe

forbindelser til samfundet?

• Vær kreativ for at bruge de ledige pladser så meget som muligt
• Tag de praktiske problemer i betragtning, som deltagerne kan stå over

for med hensyn til transport (f.eks. tidsplan for skoler)
• Vær åben for at samarbejde med andre NGO'er, der allerede kender

målgruppen
• Find måder at kommunikere med potentielle deltagere på
• Overvej, at gruppen af deltagere måske taler 2 eller 3 forskellige

sprog uden at have et fælles sprog
• Identificer deltagere, der kan have en rolle som assisterende trænere

til at lave oversættelsen og kommunikere direkte med deltagerne
• Sørg for, at blandingen af grupper (etnicitet, køn) ikke vil

fremprovokere nogen problemer i samfundet – gør det gradvist
• Identificer og aktivér mennesker, der er interesserede i at have en

rolle i fællesskabet, og giv dem motiver til at engagere sig

ARTIKLER CHECKLISTE PRAKTISKE TIPS

KEND 

KONTEKSTEN

• Kontekstdynamik (hvad laver de i deres fritid? Hvornår afslutter børn skolen? Har de forpligtelser, der kan
påvirke deres deltagelse i aktiviteter?)

• Hvor er de nærmeste flygtningelejre?
• Hvor er sportsfaciliteterne? Er de let tilgængelige? Hvem kan bruge dem? Er det offentlige områder (er der 

omklædningsrum, andre klubber bruger samme plads, er offentligheden i stand til at få adgang til dem når
som helst)?

• Hvordan er idrætsfaciliteterne forbundet med offentlig transport? Er der tilstrækkelig belysning i det 
omkringliggende område efter mørkets frembrud?

• Er der andre organisationer, der arbejder i området og/eller med samme målgruppe?
• Er der nogen sportsklubber, forsamlingshuse eller sprogskoler, som du kan forbinde dig med?
• Hvordan er deltagernes situation, og hvilke begrænsninger og støtte har de? Er de i skole, arbejder, 

underviser, på lejr eller NEET? Ankom de med deres familie, har de børn, og hvor meget social støtte har
de?

• Bliv involveret i lokalområdet (spørg sociale tjenester, gå til aktiviteter, de 
måske organiserer, som ikke er sportsrelaterede osv.) for at kende
dynamikken i konteksten

• Gå på forsamlingshuse, lejre, sprogkurser etc. for at præsentere dit
aktivitetstilbud. Del flersprogede flyers ud, eller kør en indledende
session, hvis der er plads.

• Tilbyd at samle en gruppe mennesker fra et af disse steder for at ledsage
dem til din session, så de ved, hvordan de kommer dertil og føler sig godt
tilpas

• Sørg for gratis børnepasning, især når du arbejder med kvindelige
flygtninge, der har børn



OPERATIONELLT TOOLKIT

KONTENTDEL 3- VÆRKTØJ TIL ET EFFEKTIVT OG BÆREDYGTIGT PROJEKT

AKTIVITETSPLANLÆGNING

Forord

Risici ved socialt design

Stadier af et project

Den beskriver karakteristika og risici

ved planlægningsaktivitet i den 

"sociale" sektor og hovedfaserne

af et projekt

SKABELON TIL EN BÆREDYGTIG OG EFFEKTIV 

PROJEKT

Denne del er beregnet til at levere værktøjer, der kan:

lede i en analyseproces af organisationens kapacitet til at 

udvikle interventionslinjer til integration af migranter, der bor i

kritiske områderaccompany the development of a project 

proposal

• fremme aktiv inddragelse af deltagere og interessenter

• understøtte processen med overvågning og evaluering af

interventionen
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KONTENT
PART 3- VÆRKTØJ TIL ET EFFEKTIVT OG BÆREDYGTIGT PROJEKT

SKABELON TIL ET BÆREDYGTIGT OG EFFEKTIVT PROJEKT

EMNER BESKRIVELSE VÆRKTØJ

KONTROLLER DIN 
ORGANISATION

Denne tjekliste er beregnet til at give et selvevalueringsværktøj, der vil guide respondenten i en analyseproces af

organisationens kapacitet til at udvikle interventionslinjer til integration af migranter, der bor i kritiske områder.

Selvevalueringsværktøj

SÅDAN DESIGNER DU ET 
PROJEKT

Det første dokument hjælper med at fokusere interventionen, vurdere dens gennemførlighed, sammenhængen i

målene og forventede resultater vedrørende de identificerede behov og handlinger.

Det andet modul indeholder et funktionelt gitter til præsentation af indvandrerintegrationsinterventioner gennem

idræt på kritiske områder

Det rigtige spørgsmål til et effektivt

project

Beskrivelsesformular

HVORDAN MAN STYRER, 

OVERVÅGER OG EVALUERER 

PROJEKT

Den mest væsentlige ændring er en selvevaluering af interventionens kapacitet til at producere

ønskede resultat. MSC-teknikken er en form for deltagende overvågning og evaluering. Det er en form for 

overvågning, fordi det finder sted gennem hele programcyklussen og giver information til at hjælpe folk med at 

styre programmet. Det bidrager til evaluering, fordi det giver data om effekt og resultater, der kan bruges til at 

hjælpe med at vurdere effektiviteten af programmet som helhed

Rapporteringsprojekt for integration af migranter i kritiske områder gennem

Del A. Denne skabelon guider beskrivelsen af det implementerede projekt, i overensstemmelse med det indsendte

forslag, og fremhæver dets styrker og potentiale for kontinuitet;

Del B har til formål at lette verifikationen af anvendelsen af SIMCAS-retningslinjerne i den implementerede

intervention

Den mest markante ændring

Projektrapport del A

Projektrapport del B
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CONTENT

PART 4- SIMCAS PILOT TEST

SIMCAS PILOT TESTS PRESENTATION

DANISH PILOT TEST (Girl Power Organisation)

• PILOT TEST 

BESKRIVELSE 

• LINK 

HISTORIEFORTÆ

LLING

GERMAN PILOT TEST (Champions ohne Grenzen e.V )

GREEK PILOT TEST (Organisation Earth)

ITALIAN PILOT TEST (US Acli)

SLOVENIAN PILOT TEST (Sports Union of Slovenia) 

SPANISH PILOT TEST (Consell Esportiu del Pla de l’Estany) 

Denne del præsenterer

pilottestene også som god 

praksis til udvikling af

indvandrerintegrationsinterventi

on gennem sport

En kort præsentation af

pilottesten henviser til det 

komplette dokument og video
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KONTENT
PART 5- SUSTAINABILITY REPORT

PRÆSENTATION AF BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTEN

RETNINGSLINJER FOR ANALYSE OG DEFINITION AF EN KORREKT

FINANSIERINGSSTRATEGI

CROWDFUNDING PLATFORM

Denne del har til formål at give vejledning og værktøjer til bæredygtighed og

kontinuitet i sportsprojekter med udgangspunkt i et af resultaterne fra SIMCAS-

projektet - rapporten om bæredygtighed
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HVOR SIMCAS-websted www.simcas.eu/lookbook/ + SIMCAS-

partnerwebsted

HVORDAN • UDSKRIFTLIG VÆRKTØJSKÆT VERSION

• WEB TOOLKIT: interaktiv og nem at bruge

SPROG English toolkit + toolkit på SIMCAS-partneres sprog (dansk, tysk, 

græsk, italiensk, slovensk, spansk)
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