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TOOLKIT TIL UDVIKLING AF INDVANDRE INTEGRATIONSINTERVENTIONER GENNEM 

SPORT 

FORORD  

I løbet af de seneste par år er projekter og strategiske samarbejder til integration af migranter og social 
samhørighed gennem sport, takket være Erasmus+ Sport-programmet, steget eksponentielt i hele Europa. 

Initiativerne har bidraget til en progressiv anerkendelse af idrættens primære rolle som redskab til social 
intervention inden for en fornyet vision om velfærdsstaten og forholdet stat-borger. Takket være disse 
initiativer er strategier og metoder blevet iværksat for at styrke organisatoriske kapaciteter og færdigheder 
hos sportsorganisationer og operatører og anvendt på de specifikke områder, som de var blevet defineret 
for. 

Den fortsatte udvikling af politiske scenarier og migrationspolitikker, de forskellige karakteristika, hvad 
angår historie og type, af migrationsfænomenet i forskellige europæiske lande og den socioøkonomiske 
krise gør integrationsprocesser endnu vanskeligere. 

SIMCAS-projektet blev født i 2019 ud fra behovet for at: 

- konsolidere initiativer til integration af indvandrere gennem sport ved at sikre deres kontinuitet og bæredygtighed 

- også operere i områder præget af situationer med særlig forstyrrelse og social nød, der gør vækstprocesser, personlig 
empowerment og social forløsning endnu vanskeligere og komplicerer alle former for relationer, interaktion, civil 
sameksistens og social samhørighed. 

- tilbyde sportsoperatører fleksible indikationer og retningslinjer, der konkret kan anvendes i de forskellige 
sammenhænge, hvor de dagligt interagerer med mennesker med forskellige behov uden at miste effektivitet og 
gennemslagskraft. 

Værktøjssættet til udvikling af indvandrerintegrationsinterventioner gennem sport repræsenterer hovedresultatet af 
SIMCAS-projektet og er beregnet til at være alsidigt og fleksibelt, men detaljeret, i stand til at give sportsoperatører et 
sæt retningslinjer og forslag, der skal bruges til effektiv inklusion af immigranter. 

 

SIMCAS-PROJEKT  

Metodologi for social inklusion i kritiske områder via sport er en del af Erasmus Plus Sport-projektet og har til formål 
at forbedre idrætsoperatørernes færdigheder og kompetencer til at fremme den sociale inklusion af første- og 
andengenerationsindvandrere, der lever i kritiske sammenhænge (fængselsinstitutioner, byer). ghettoer, 
flygtningelejre) og samtidig sikre kontinuitet og replikerbarhed. Af denne grund var partnerskabet sammensat af 2 
nationale sportsforeninger , US Acli og SUS ( Sport Union of Slovenian ) , 3 sportsklubber arbejder i kritiske områder og 
med socialt udstødte mennesker ( Champion ohne Grenzen EV , Consell Esportiu del Pla de l'Estany og Girl Power 
Organization ), 1 organisation for bæredygtig udvikling ( O rganisation Earth ), 1 forskningsorganisation ( IREF ), 1 
universitet ( University of Cassino ). 

SIMCAS-projektet var baseret på 5 WP'er: 

WP 1 omfattede alle de aktiviteter, der var nødvendige for en effektiv og effektiv styring af projektet; 

WP 2 var relateret til alle forskningsaktiviteterne og udviklingen af den metodiske tilgang og ToolKittet; 

WP 3 var dedikeret til implementeringen af pilotaktiviteter, der havde til formål at færdiggøre den metodiske tilgang 
og ToolKittet. 

https://www.usacli.org/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
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WP 4 omfattede alle de handlinger, der var nødvendige for effektiv kommunikation og formidling af projektets 
aktiviteter og resultater 

 WP 5 omfattede de tiltag, der var planlagt for at sikre opnåelse af kvalitetsresultater (med hensyn til timing, budget 
og indhold). 

Projektet har kombineret forskningsaktiviteter (WP2, som omfatter bibliografisk forskning, interviews og analyse af 
cases) med en praktisk tilgang (WP3, som omfatter træning på arbejdspladsen og integrationsaktiviteter såsom: 
implementering af aktiviteter i hvert deltagerland 500 deltagere, klasseværelses- og e-læringskurser for trænere og 
instruktører - se Multiplikator-arrangementer, erfaringsudveksling mellem partnere under partnernes møder). 

 

VÆRKTØJSKÆTSVEJLEDNING  
 
HVAD DET ER : det er et operationelt alsidigt, fleksibelt, detaljeret værktøjssæt, der kan give idrætsorganisation og 
trænere et sæt retningslinjer og forslag, der skal bruges til den faktiske inklusion af immigranter gennem fysiske og 
sportslige aktiviteter 

 

HVAD DET ER TIL : Det giver strategier, indikationer, værktøjer, råd og praktiske eksempler til integrationsprojekter for 
indvandrere gennem sport 

 

HVORFOR : det forbedrer kapaciteten og færdighederne hos de sportsoperatører, der er involveret i gennemførelsen 
af interventioner over for indvandrere, der bor i kritiske områder, på en effektiv og bæredygtig måde over tid 

 

SÅDAN BLEV DET UDFØRT : SIMCAS-projekt : forskning + pilottest 

 

HVAD ER I DETTE TOOLKIT: Operational ToolKit beskriver, hvordan man kan forbedre den metodiske tilgang til 
bæredygtige indvandrerintegrationsinterventioner og inkluderer værktøjer til at designe, styre, overvåge og vurdere 
sportsbaserede projekter 
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PRÆSENTATION  

Den metodiske tilgang har til formål at give forslag og tips til at øge effektiviteten af de interventioner, som 
organisationer har udført for at fremme integrationen af migranter, der bor i kritiske områder, ved at bruge 
sport som et middel til social intervention. 

Anvendelsen af idrætsbaserede strategier er baseret på antagelsen om den positive effekt, som direkte og 
intens deltagelse i sport og fysiske aktiviteter har på deltagernes sundhed og velvære. Det er påvist, at 
dette også gælder for socialt udsatte grupper, såsom migranter og minoriteter, der oplever svære livsvilkår. 

Bortset fra de fordele på sundheden, som fysiske aktiviteter kan give, betragtes engagement i 
sportsbaserede initiativer som motoren for sociale og personlige forandringer, der inspirerer til positiv 
udvikling i marginaliserede samfund og kan afhjælpe virkningen af asocial adfærd. 

  

Baseret på Simcas aktiviteter (forskning, udveksling af erfaringer mellem partnere, pilottest) er der 
defineret en metodisk tilgang med henblik på: 

• illustrere nøgleprincipper og organisatoriske elementer, der kan forbedre effektiviteten af interventioner; 

• tilvejebringe tjeklister til at analysere det operationelle miljø - organisationens kapacitet til at udvikle 
interventionslinjer til integration af migranter, der bor i kritiske områder (selvvurderingsværktøj); 

• give værktøj til styring og evaluering af interventioner (mest væsentlige forandringsmetodologi) 

 

Link to full document 

https://drive.google.com/file/d/1lAN071g3FELhg0re01K6JoNC_A81d_zH/view?usp=share_link
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Genstande Tjekliste-Analyse/Råd – 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 undersøge aspekter 
som: de ressourcer, konteksten tilbyder på et uddannelses- 
og støtteniveau, de tilgængelige idrætsfaciliteter, 
netværket af interessenter og organisationer, som vi kan 
mobilisere, de mulige risici og hvordan man håndterer dem 
osv. 

Med hensyn til analysen af konteksten vedrører de 
elementer, der skal tages i betragtning, bestemt "hvad" vi 
skal undersøge, men også "hvordan". De metoder og 
værktøjer, vi kan bruge fra dette synspunkt, kan være 
kvantitative og kvalitative. Vi finder værktøjer som 
fokusgrupper, spørgeskemaer, interviews med 
interessenter osv. Metoden skal etableres ud fra 
gruppetypen. I projektet Toolkit finder du nogle af disse 
metoder og værktøjer. 

 

 

 

- ANALISI/CHECKLISTE 
- 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? 
- Hvad er de vigtigste sociale problemer? 
- Hvad er kontekstens ressourcer med 

hensyn til sportsstrukturer? 
- Hvad er ressourcerne ud fra et 

uddannelses- og støttesynspunkt? 
- Hvilke lokale organisationer kan vi 

inddrage? 
- …… 
PRAKTISKE TIPS 

- Du kan oprette fokusgrupper med 
deltagerne. 

- Du kan interviewe privilegerede vidner 
(ledere af anlægget, psykologer, 
operatører, nøgledeltagere osv.) 

- Du kan 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%20ru
n%20focus%20groups%20gu
ide.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/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

HVILKE MOTOR- OG SPORTSAKTIVITETER 
 

Valget af idrætsdisciplin eller motorisk aktivitet påvirker i 
væsentlig grad resultaterne af interventionen både med 
hensyn til deltagelse i aktiviteterne, personlig vækst og 
inklusion og social sammenhængskraft. Det er derfor 
afgørende at foretage en foreløbig analyse af konteksten, 
modtagerne og de tilgængelige ressourcer og klart definere 
de mål, der skal nås. Tilgangen til disciplinen skal også tage 
hensyn til modtagernes karakteristika og de deraf følgende 
mål (f.eks. uddannelsesmål for børn og teenagere) 

 

ANALISI/CHECKLISTE 

- Hvad er målene for interventionen (f.eks. 
sigter projektet mod inklusion af migranter i 
deres eget referencefællesskab eller på at 
fremme interkulturel integration?) 

- Hvad er karakteristikaene (f.eks. alder, 
sundhedstilstand, oprindelse, sport i 
oprindelseslandet), modtagernes behov og 
forventninger? 

- Hvilke strukturelle ressourcer er 
tilgængelige, eller kan jeg finde? 

- Hvilke menneskelige ressourcer / 
undervisere / sportsoperatører / frivillige 
kan jeg ansætte i aktiviteterne? 
 

PRAKTISKE TIPS 

- I tilrettelæggelsen af sportsaktiviteter skal 
du tage højde for kulturelle begrænsninger 
(f.eks. relateret til køn); 

- identificere aktiviteter (både individuelle og 
teamaktiviteter), der tillader udvikling af 
interpersonelle relationer med hensyn til 

Simcas-udgange 
http://simcas.eu/ 

 
Sportsaktiviteter for 
indvandrerbørn og 
teenagere 

https://www.tandfonline.co
m/doi/pdf/10.1080/1613817
1.2020.1823689 

 

 

 

 

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://spherestandards.org/
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
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individuelle identiteter og forskellige 
evolutionære faser 

- foretrækker integration med 
referencefællesskabet, foretrækker 
holdsport, multikulturelle grupper eller 
organiserer begivenheder, der fremmer 
interkulturelle begivenheder og udveksling 

- … 

ÆNDRE REGLERNE 

Nøglen til succes er at omformulere selve sportens regler 
med henblik på at gøre den mere tilgængelig for en bredere 
række af deltagere og mere tilpasset migranternes specifikke 
behov. Med sin integrationskraft og fleksibilitet har sport 
potentialet til at være funktionel og inkluderende, hvilket 
muliggør fuld og lige deltagelse for alle, uanset de sociale, 
fysiologiske, fysiske begrænsninger, de måtte opleve. Men 
på grund af de barrierer, som migranter står over for i at tage 
en aktiv rolle i de sportsaktiviteter, der er tilgængelige i 
værtssamfundet, er de ofte ikke i stand til at deltage på 
normale vilkår og i henhold til standardreglerne. 
Organisationernes personale kan fungere som "udviklere" af 
sportsaktiviteter og discipliner. De kan udvikle og modificere 
standardelementer i spillet såsom det anvendte udstyr, 
størrelsen af feltet og hold, krav til spillere osv. Derved er det 
vigtigt at tage højde for den såkaldte ludodiversitet, altså 
den brede mangfoldighed i spil, sport, fysiske øvelser, danse 
og akrobatik, betragtet som et aspekt af kulturarven. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Hvad er karakteristika for deltagerne i 
aktiviteterne (alder, forventninger, 
personlige og organisatoriske behov? 

- Hvad er hovedformålene med den aktivitet, 
jeg ønsker at udføre? 

- Hvad er de tekniske vanskeligheder ved den 
foreslåede disciplin, der kan modvirke 
deltagelse? 

- Hvilke personlige vanskeligheder kunne 
modvirke deltagelse (lidt tilgængelig tid, 
utilstrækkeligt antal deltagere, sproglige 
begrænsninger, for meget aktivitet) 

- ……. 

PRAKTISKE TIPS 

- Gennemgå aktiviteternes regler for at 
opmuntre til deltagelse (f.eks. reducer 
hyppigheden og varigheden af 
sportstræning - f.eks. ugentlige sessioner, 
hurtige kampe med kortere tider) 

- Strukturer aktiviteten og/eller gennemgå 
spillets regler for at sikre involvering af alle 
deltagere og udvikling af 
samarbejdsrelationer mellem deltagerne 
(f.eks. ubegrænsede ændringer, grænser 
for at score point af samme person, 
tekniske bevægelser forenklet osv.) 

- Indsæt spil eller legende elementer for at 
gøre træningssessionen glad og mindre 
tung og fremme en fredelig atmosfære 

- …… 

Global handlingsplan om 
fysisk aktivitet 2018-2030 

https://apps.who.int/iris/bit
stream/handle/10665/2727
22/9789241514187-
eng.pdf?ua=1 

 

Sådan bruger du TREE. 
Tutorial til at tilpasse og 
ændre sportsaktiviteter, så 
de inkluderer alle 

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/adapt-and-
modify-with-tree/ 

Retningslinjer for, hvordan 
man tilpasser og ændrer 
sportsaktiviteter, så de 
inkluderer alle 

https://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus-
plus/project-result-
content/a9f58703-68a6-
474f-8f8c-
946a6e389029/Empowerme
nt%20Through%20Sports%2
0Methodology.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
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INNOVATIVE SPORTSPRAKTIKSER 

Som allerede nævnt i det foregående punkt, kunne det også 
være meget nyttigt, hvor det er muligt, at trække på ny 
idrætspraksis, der er blevet kodificeret, netop for at 
understrege sportens sociale integrationsdimension. Vi 
nævner blandt disse: 

- Social fodbold 

- Fodbold 3 

- KinBall 

Det er også interessant at overveje sport, der kommer fra 
andre kulturer, såsom cricket, traditionelle sportsgrene og 
spil i hver kultur. At dele og dyrke disse sportsgrene kan 
være en mulighed for migranter til at være hovedpersoner, 
lære andre disse sportsgrene og spil, og dermed gøre sport 
til en mulighed for interkulturel læring. 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Hvad er oprindelsen og sportsbaggrunden 
for deltagerne i aktiviteterne? 

- Hvad er de traditionelle sportsgrene og spil 
i deltagernes oprindelseslande, som jeg kan 
trække på? 

- Hvad er de "vindende" elementer af god in-
tegrationspraksis gennem sport, som jeg 
kender? 

- Hvordan kan jeg bruge / genforeslå tradi-
tionelle spil / sport og vindende elementer i 
mine aktiviteter? 

- …… 

PRAKTISKE TIPS 

- Prøv at forske i god praksis for integration 
gennem sport og analyser dens karakteris-
tika og succeselementer 

- Arranger multikulturelle sportsdage, hvor 
migranter selv foreslår / underviser i den 
traditionelle disciplin / spil i oprin-
delseslandet 

- Se igen den sportsgren, du ønsker at 
foreslå, ved at indsætte/tilpasse nogle af de 
vindende elementer i den analyserede god 
praksis (f.eks. regler, der belønner fair-play, 
tilskynder til deltagelse og involvering af 
alle, favoriserer samarbejde: "ingen bliver 
på bænken", "målgrænser pr. person) 

- Du kan bruge de tidligere aktiviteter til at 
observere holdninger, grad af involvering, 
deltagelsesniveau og motivation hos 
deltagerne og tilpasse aktiviteterne derefter 

- ……. 

Simcas pilot test 

Rapport om best practice 
analyse 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Alle forskellige - alle ens? 
Manual til udvikling af 
træningsforløb for grupper 
af flygtninge 

https://www.sportanddev.or
g/en/document/manuals-
and-tools/all-different-all-
same-developing-training-
sessions-groups-refugees 

Sådan spiller du tresidet 
fodbold 

https://www.youtube.com/
watch?v=VEHbjEUMvV0 

 

 

 

 

BLAND SPORT, KULTUR OG PERSONUDVIKLING 
 

Brugen af sport til at integrere grupper af migranter i 
værtssamfundet er blevet meget populær i de seneste år, 
og erfaringen har vist, at det kan være et effektivt værktøj 
til dette formål. Det skal dog bemærkes, at sport er i et 
neutralt værktøj. Effekten, positiv eller negativ, afhænger af 
de mål, som de sportsbaserede aktiviteter er rettet mod, de 
involverede personers færdigheder og kompetencer og den 
sociale kontekst. Sport kan faktisk tjene uønskede formål 
og, når den bruges dårligt, endda forværre sociale 
problemer og barrierer. Introduktion af komponenter som 
kultur og uddannelse kan berige kvaliteten af 
sportsaktiviteterne ved at skabe balance mellem fysisk 
aktivitet, kultur og personlig udvikling. For at sikre en 
betydelig indvirkning på migranter bør sport vedtages som 
en del af en pakke, hvori andre tiltag, såsom 
træningsprogrammer, sociale og kulturelle aktiviteter, 
informationskampagner osv. kombineres. Dette vil tilbyde 
deltagerne en multidimensionel intervention, der er mere 
relevant og bedre skræddersyet til deres specifikke behov. 
 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Hvad er karakteristika for deltagerne (alder, 
personlige og socioøkonomiske behov, 
niveau af integration med referencefæl-
lesskabet)? 

- Hvad kan jeg foreslå som en integreret del 
af sportsaktiviteter for at fremme personlig 
vækst og social integration? 

- Hvad er de forslag og tjenester, der tilbydes 
af netværket, som jeg samarbejder med 
eller præsenterer i referenceområdet for de 
emner, der er involveret i aktiviteterne? 

- …….. 

PRAKTISKE TIPS 

- Brug deltagelse i sport som en løftestang til 
engagement selv uden for banen. For 
eksempel forestiller "leg hvem studerer"-
projektet (som har til formål at forhindre 
tidligt skolefrafald) at støtte sportsaktivite-
ter med en lektiehjælpeaktivitet og sam-
tidig forbinde tilstedeværelsen af små 
deltagere i almindelige sportskonkurrencer 

Værktøjssæt, hvori brugere 
kan finde information, 
vejledninger, værktøjer og 
råd om praktisk 
implementering af sport til 
udviklingsprojekter og -
programmer 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit-0 

 

http://simcas.eu/lookbook/
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
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(specifikt fodboldmesterskaber) med 
skoledeltagelse 

 
- Udfør parallelle og/eller integrerede ak-

tiviteter, forsøg at kortlægge området og 
kom i kontakt med foreninger og uddan-
nelsesbureauer i området for at udvikle 
brugbare samarbejder for personlig og so-
cial vækst 

- Kombiner sportsaktiviteter med forebyggel-
ses- og sundhedsbeskyttelsesinitiativer 
(kostundervisning, fremme diagnostisk 
forebyggelse osv.) 

- …….. 

BRUG EN FÆLLESSKABSBASERET TILGANG 

At vedtage en lokalsamfundsbaseret tilgang betyder, at 
organisationer, der tilbyder tjenester til migranter, ikke kun 
skal tilbyde individcentrerede aktiviteter, men skal have 
potentialet til at have en indflydelse på samfundet for at 
lette bosætnings- og integrationsprocessen. En proces, der 
omfatter inklusiv deltagelse, skal skabe netværk af alle 
interessenter og integrere aktiviteterne fra forskellige 
instanser i en fælles interventionsstrategi. Fællesskab, i 
forbindelse med migranter, refererer til de forskellige 
elementer, der omgiver individer, deres familie og 
nærmeste venner, naboer, lokale myndigheder og 
offentlige enheder, der yder tjenester og støtte. 
Fællesskabet, som en dynamisk og indbyrdes forbundet 
enhed, skal ses som et økosystem, hvor alle komponenter 
er forbundet med hinanden gennem konstant interaktion. 

 

 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Kender du området og dets samfund? Kan 
du genkende dets potentiale og grænser? 

- Har du et forhold til dialog og samarbejde 
med lokale institutioner og civilsamfundet? 

- Hvad er tilstedeværelsen af immigranter i 
området? Hvad er niveauet for integration 
og deltagelse? 

- Hvordan kan de aktiviteter, der involverer 
indvandrere, som du foreslår, bidrage til 
deres integration i referencesamfundet? 

- ……. 

PRAKTISKE TIPS 

- Organisere periodisk træning eller sports-
begivenheder i byrum - parker, pladser osv. 
med det formål at gøre indvandrere 
fortrolige med området; tilskynde til møder 
og udvekslinger med lokalsamfundet; øge 
bevidstheden om respekt og omsorg for 
området gennem sport 

- samarbejde med lokale institutioner og or-
ganisationer (f.eks. kvartersudvalg osv.) for 
at organisere oplysningskampagner gen-
nem sport 

- …….. 

Overblik over de forskellige 
stadier af den 
samfundsbaserede tilgang  

https://www.unhcr.org/47f0
a6db2.pdf 

 

MULTIDISCIPLINÆR PERSONALE 

For at sikre, at initiativer, der iværksættes for migranter, er 
succesfulde og har langvarige effekter, er det vigtigt at 
etablere arbejdsgrupper, hvor specialister med forskellige 
kompetencer arbejder sammen om at nå fælles mål. 
Tværfaglige medarbejdere vil være bedre rustet til at 
reagere på komplekse miljøer og klare sig. med 
målgruppernes skiftende behov. At anerkende vigtigheden 
af en kompetent og kvalificeret arbejdsstyrke - både lønnet 
og ulønnet, blanding af forskellige kompetencer og 
færdigheder og samarbejde inden for en fælles ramme - er 
afgørende for et initiativs succes. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Hvad er de menneskelige ressourcer 
(medarbejdere, samarbejdspartnere, friv-
illige), som jeg kan inddrage i aktiviteterne? 

- Hvad er deres personlige og faglige fær-
digheder nyttige for projektets aktiviteter 
og mål? 

- Er dette personale tilstrækkeligt til den ak-
tivitet, jeg agter at foreslå, og relaterede 
mål? 

- Har jeg de økonomiske ressourcer til at 
styrke det? 

- Kan jeg eventuelt bruge andre interne 
ressourcer eller kontakte det lokale 

Tværfagligt team: Betydning, 
tips, egenskaber og fordele 

https://www.marketing91.c
om/multidisciplinary-team/ 

 

https://brandongaille.com/1
1-multidisciplinary-team-
advantages-and-
disadvantages/ 

 

 

 

https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
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netværk for at integrere og kvalificere pro-
jektpersonalet? Hvilken form for samar-
bejde kan jeg bruge? 

- Er der en koordinator/leder, der er i stand 
til at opmuntre til interaktion og samar-
bejde mellem personalet for at undgå 
sektorbestemte og afbrudte aktiviteter? 

- …… 

PRAKTISKE TIPS 

- Opret en projektstab, der gør hver kompo-
nents roller og opgaver klare og synlige; 

- Organiser periodiske møder med pro-
jektpersonalet og aktiverer værktøjer 
(gruppechat, mailinglister, tværfaglige la-
boratorier) for at tilskynde til sammenlign-
ing, udveksling og samarbejde mellem per-
sonalet, der er nyttigt til at forbedre 
kendskabet til målgruppen og funktionelt til 
at opnå de forventede resultater 

- …….. 

UDVIK COACH MENTORFÆRDIGHEDER 

For at gøre sportsaktiviteter til en mulighed for ægte 
personlig vækst for deltagerne, er det nødvendigt, at 
trænerne perfektionerer deres færdigheder med hensyn til 
evner som: 

- empatisk lytning; 

- effektiv kommunikation; 

- evnen til at identificere deltagernes latente po-
tentiale og favorisere deres fremkomst; 

- evnen til at styre gruppen, indeholde negativitet 
og tilskynde til samarbejde i gruppen; 

- evnen til at forstå andre kulturer og fremme in-
terkulturelt møde. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Hvilken slags forhold havde jeg til 
deltagerne? 

- Kan jeg opretholde den nødvendige afstand 
mellem træner og deltager? 

- Kan jeg styre gruppedynamikken? Forstår 
jeg let situationer med personlig eller 
gruppebesvær? 

- Kan jeg garantere samme muligheder for 
deltagelse og involvering for alle deltagere? 

- Hvilken form for deltagelse bemærker jeg i 
gruppen (diskontinuerlig, sløv, entusiastisk 
osv.)? Kan jeg forstå årsagerne til eventuel 
demotivering af en eller flere deltagere? 
Kan jeg implementere korrigerende foran-
staltninger for at motivere til aktiv 
deltagelse? 

- ……. 
PRAKTISKE TIPS 

- Tilrettelægge/deltage i træningsforløb 
(også med laboratorieaktiviteter) for at: 
styrke trænernes pædagogiske, sociale og 
pædagogiske færdigheder; styre gruppen 
effektivt; klare komplicerede situationer 
(problemløsning); 

- Organiser individuelle interviews med 
deltagerne i aktiviteterne, teammøder, 
møder med personalet, momenter af veri-
fikation og undersøgelse; 

- Forsøg at opmuntre og stimulere til 
deltagelse og samarbejde blandt deltagerne 
i aktiviteterne, også ved at bruge "spillereg-
ler", der er funktionelle i forhold til re-
sultatet; 

- Skab muligheder for at mødes selv uden for 
banen for at konsolidere mellemmennes-
kelige relationer 

- …….. 

Simcas bibliografiske 
forskning (3.4 Muliggørende 
betingelser for at 
understøtte social inklusion 
via sport – 3.4.1 Refleksiv 
coaching- 4 Diskussion) 

 

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

Simcas Stakeholders 
interviewrapport (6 At være 
coach. Indsigt og forslag fra 
feltet ) 

Manualen har til formål at 
øge bevidstheden om  
fordelene ved sport som et 
middel til inklusion blandt 
unge arbejdere og trænere 
https://matchinclusion.eu/m
edia/match-manual-en.pdf 

Sådan udvikler du coaching- 
og mentorfærdigheder 
https://www.highspeedtraini
ng.co.uk/hub/coaching-and-
mentoring-skills/ 

Eksempel på udvikling af 
mentorprogrammet 

https://irts.isca.org/mentori
ng/ 

http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
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STØT EMPOWERMENT 

Empowerment, når det understøttes i overensstemmelse 
med evidensbaserede tilgange, kan tjene som en udligner 
inden for social retfærdighed, hvor individuelle og 
samfundsmæssige potentialer bliver realiseret og handlet 
på. Udtrykket empowerment omfatter en lang række 
betydninger og begreber relateret til processen med 
migranters integration. I denne specifikke kontekst og dens 
praktiske formål handler empowerment om at udstyre 
migranter med færdigheder, viden og selvtillid til at tage 
ansvar og foretage positive ændringer i deres liv, idet de 
tager ansvaret for at guide sig selv i integrationsprocessen. 
Empowerment-tilgange har potentiale til at styrke 
deltagelsen ved at inddrage målgrupper og alle de vigtigste 
interessenter i beslutningstagningen under alle processer i 
et initiativ. Empowerment er vigtigt, fordi det kan hjælpe 
organisationer med at omsætte socialt ansvar til konkrete 
muligheder for integration og gensidig forståelse. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Kender jeg hovedkarakteristika for 
deltagerne i aktiviteterne? Kan jeg iden-
tificere holdninger, vanskeligheder? 

- Kan jeg få de enkelte deltageres potentiale 
frem og udnytte disse til at øge motiva-
tionen og selvtilliden? 

- Kan jeg finde den rette balance mellem den 
tekniske rolle og pædagogrollen? 

- Er der en harmoni af intentioner og forvent-
ninger mellem alle de interessenter, der er 
involveret i sportsaktiviteter? (deltagere, 
sportsorganisation, forældre osv., finans-
folk) 

- …….. 
PRAKTISKE TIPS 

- Foreslå spil og aktiviteter, der kan bringe 
forskellige holdninger og færdigheder frem 
som en prærogativ for at opnå resultatet 
(f.eks. cirkusskole) 

- Involver deltagerne ved at betro dem 
ansvarsopgaver, der giver dem mulighed for 
at få tillid til deres evner og samtidig føle sig 
nyttige for gruppen 

- Tilskynd gradvist til selvstændighed i ud-
førelsen af aktiviteter og evnen til at læse 
resultaterne 

- Arbejd individuelt og på gruppen for at 
håndtere frustrationer relateret til fiaskoer 
og nederlag; 

- - organisere begivenheder og/eller 
deltagelse i turneringer, lokale initiativer, 
der tilskynder til møde og sammenligning 
mellem flere grupper 

- ……… 

 

Sport som et værktøj til 
styrkelse af flygtninge 
https://www.sportanddev.or
g/en/article/publication/spo
rts-tool-refugee-
empowerment 

 

 

 

 

SLÅ OP MED INTERESSENTER 
 

Når man arbejder på kritiske områder med migranter, er 
det afgørende at vedtage en tilgang baseret på et effektivt 
samarbejde mellem relevante interessenter. Især kan en 
tværsektoriel tilgang være nøglen til at skabe væsentlige og 
bæredygtige forbedringer. Da social ulempe og isolation 
ofte er multidimensionelle og derfor kræver 
multidimensionelle tilgange, bør effektive initiativer 
overveje samarbejdet med interessenter fra forskellige 
sektorer såsom sundhed, uddannelse, beskæftigelse, 
boliger og byplanlægning. Interventioner på tværs af 
sektorer vil tillade en kombination af tiltag, der fokuserer 
både på individet såvel som på individets kontekst. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Hvem er de personer eller grupper, der kan 
være interesserede i projektet i området? 
(brugere, samfund, arbejdere, miljø, institu-
tionelle investorer .......) 

- Hvordan påvirker problemet dem? (sociale, 
økonomiske, politiske, etiske, kø-
nsspørgsmål, overholdelse af lovgivning); 

- Hvad er det bidrag, de kan bidrage med til 
projektet? 

- Hvordan kan deres behov integreres i pro-
jektstrategierne? 

- ……… 
PRAKTISKE TIPS 

- Kortlægge interessenter i området 
- Invester ressourcer og værktøjer til at iden-

tificere og konsolidere de faktorer, der 
styrker relationer og fremmer en kommu-
nikativ udveksling med dine interessenter 

- Forsøg at forene interesserne hos de inter-
essenter, der er interesserede i projektet, 
for deres større involvering 

Simcas Stakeholders 
interviewrapport (4 
Etablering af et 
sportsprogram for social 
inklusion) 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Samarbejde for lokal  
integration af migranter og 
flygtninge giver konkrete 
eksempler på, hvordan byer 
af forskellig størrelse har 
formet integrationspolitikker 
for migranter og flygtninge 
på lokalt niveau 

https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/97892
64085350-
en.pdf?expires=1666504916
&id=id&accname=guest&che
cksum=F15E060BDB55935D
E49D4B59B7518515 

 

https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
http://simcas.eu/lookbook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
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Sådan opretter du en plan 
for interessentinddragelse 

https://www.swiftdigital.co
m.au/blog/stakeholder-
engagement-plan/ 

OVERVÅGNING OG EVALUERING 
 

Overvågnings- og evalueringsaktiviteter er vigtige 
projektledelsesfunktioner, der giver organisationerne 
mulighed for at konstatere, om projekter når deres mål. 
Mens overvågning er en løbende funktion, der giver 
indikationer på fremskridt eller manglende fremskridt, er 
evaluering en tidsbestemt øvelse, der har til formål på en 
systematisk og objektiv måde at vurdere relevansen, 
ydeevnen og succesen af igangværende eller afsluttede 
projekter. Overordnet set skal overvågning og evaluering 
betragtes som både informativt og formativt, fordi de giver 
information, der kan føre til forbedring af aktiviteter såvel 
som organisationer. Overvågning og evaluering er vigtige 
værktøjer til at vurdere virkningen af initiativer rettet mod 
migranter. Tilsammen tilbyder de data, der kan hjælpe 
organisationer med hensyn til beslutningstagning, 
effektivitet og ansvarlighed, hvilket igen er afgørende for at 
opretholde legitimitet. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

I overvågningen: 

- Har du planlagt et konstant overvågning-
sprogram under projektet, der tager højde 
for dets forskellige faser og mål? 

- Hvilke værktøjer kan du bruge til at 
indsamle data og information på vejen? 

- Hvilke ressourcer vil blive brugt til over-
vågning? 

- Hvilke aspekter skal overvåges? 

I evalueringen: 

- hvad er formålet med evalueringen? 
- hvilke aspekter er vi interesserede i at eval-

uere og med hensyn til hvilke mål? 
- Hvilke verifikationskilder, dataindsam-

lingsmetoder, indikatorer vil blive brugt? 
- hvad er de nødvendige kompetencer, hvem 

skal deltage i evalueringsprocessen, hvem 
skal den (interne - eksterne) evalueringsop-
gave tildeles? 

- ……. 
PRAKTISKE TIPS 

- Foretag en løbende gennemgang af pro-
jektet 

- Lav en tidsplan for interventioner. 
- Diskuter med personalet og interessenterne 

for at studere ændringer og tilpasninger af 
projektaktiviteterne. 

- Brug et rapporteringssystem om projektets 
fysiske og økonomiske fremdrift. 

- Identificer indikatorer til overvågning og 
evaluering 

- ……. 

 

Kort introduktion til, hvad 
M&E er, sammen med et 
udvalg af anbefalede 
læsninger og yderligere links 
til at hjælpe dig i gang. 

https://www.sportanddev.o
rg/en/toolkit/monitoring-
and-evaluation/what-
monitoring-and-evaluation-
me 

 

Den væsentligste ændring er 
en form for deltagende 
overvågning og evaluering 

SIMCAS metodiske tilgang 

https://cdn.odi.org/media/d
ocuments/6383.pdf 

 

skabelon 

SIMCAS TOOLKIT - del III 

 

https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
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KONTROLLER OG FORBEDR DIN GOVERNANCE 

God regeringsførelse må betragtes som et koncept til at 
lede en organisation på en demokratisk og ansvarlig måde; 
den er baseret på 4 hovedprincipper (Lowther et al. 2016; 
Digennaro et al. 2019): 

Demokrati 

● Har klare og omfattende vedtægter og regler 
● Sikre åben og hyppig adgang for medlemmer til 

at påvirke den politiske og strategiske retning og 
ledelse 

● Tillad medlemmer at have lige rettigheder til at 
stille op og stemme til ledelsesfunktioner 

● Giv medlemmer, frivillige og medarbejdere 
mulighed for at debattere og påvirke de centrale 
beslutninger 

● Fremme mangfoldighed i organer og medar-
bejdere 

● Afstå fra enhver form for diskrimination 
 

Gennemsigtighed 

● Etablere og afsløre organisationens vision, mis-
sion og strategi 

● Udgiv vedtægter, vedtægter, politikker og proce-
durer 

● Etablere og offentliggøre det økonomiske kon-
cept og yderligere oplysninger (budgetter, 
regnskaber, offentlig støtte, sponsorer, dona-
tioner) 

● Oplys vidensgrundlaget for vigtige beslutninger 
Ansvarlighed 

● Definer klare ansvar for de forskellige dele af or-
ganisationen, herunder bestyrelse, ledelse, per-
sonale, frivillige og frivillige bestyrelser 

● Rapporter regelmæssigt om hovedspørgsmål 
● Hav passende kontrolmekanismer på plads 
● Vurder organisationens risici 
● Hav politikker om interessekonflikter og unødige 

fordele på plads 
● Hav passende forebyggende foranstaltninger på 

plads 
 

Inklusion af interessenter 

● Identificer de interessenter, der skal involveres i 
forhold til forskellige problemstillinger 

● Etabler en politik for at lade interessenterne 
deltage i beslutningstagningen. 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Du har udviklet en inkluderende ledelse, 
der garanterer principperne om: 
⮚ Demokrati 
⮚ - Gennemsigtighed 
⮚ -Ansvarlighed 
⮚ Inklusion af interessenter 

- Hvilke ressourcer og værktøjer har du brugt 
til at få det til at ske? 

- Hvad er hovedfunktionerne for at sikre pro-
jektets succes? 

- ……. 

PRAKTISKE TIPS 

- Undersøg og analyser lignende sager og 
deres interventionspolitikker 

- Fokuser på de vigtigste kritiske aspekter at 
overveje 

- Tilskynd til interne og eksterne møder og 
sammenligninger af sociale realiteter og 
forskellige interne områder 

- ….. 

 

Hvordan vores vaner 
påvirker inklusion i sport 

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/how-our-
habits-influence-inclusion-in-
sport/ 

 

Rådgivning og vejledning om 
opbygning af kapacitet hos 
organisationer involveret i 
sport og udvikling 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/capacity-
building 

 

https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
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FLEKSIBILITET 

Organisationer, der arbejder med migranter, opererer i et 
komplekst og hurtigt skiftende miljø. Dette kræver en vis 
grad af fleksibilitet fra organisationer til at imødekomme 
individuelle behov og tilpasse sig ændringer, der kan påvirke 
den sociale kontekst, hvori organisationerne implementerer 
deres initiativer, især hvis de er placeret i kritiske områder. I 
dette lys er fleksibilitet et vigtigt spørgsmål for en 
organisation, der ønsker at arbejde med migranter på en 
effektiv måde. Fleksible organisationer er mere i stand til at 
være proaktive, tilpasningsdygtige og robuste. De har også 
en bedre chance for at overleve i et foranderligt og 
komplekst miljø. En organisation, der ønsker at opnå et 
tilstrækkeligt fleksibilitetsniveau, skal tage følgende 
nøgleelementer i betragtning: Den organisatoriske struktur 
skal 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 præstation. Fleksibilitet og 
effektivitet kan øges ved at anvende en participatorisk 
tilgang, der involverer målgruppen og alle relevante 
interessenter i processerne; de menneskelige ressourcer skal 
være udstyret med en bred vifte af kompetencer og 
færdigheder; aktiviteterne skal kunne tilpasses eksterne 
forandringer, særligt i forhold til målgruppen for at øge 
omfanget af deltagelse. 

 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Er din organisation parat til at verificere og 
opdatere sin politik? 

- Er det i overensstemmelse med sociale og 
økonomiske forandringer? 

- Tager du mere effektive tiltag i forhold til 
konteksten? 

- Husker du behovene hos de forskellige in-
volverede interessenter? 

- ……. 

PRAKTISKE TIPS 

- Være konstant opdateret om de forskellige 
sociale og økonomiske sammenhænge på 
lokalt, nationalt og internationalt niveau; 

- Vedligeholde relationer med institutioner 
og interessenter for at evaluere eventuelle 
ændringer; 

- Lyt til folk, især de svageste 
- Hold stort fokus på det involverede person-

ale med hensyn til faglighed og empati 
- …… 

Fleksibel organisation 

https://www.youtube.com/
watch?v=wdW2WLzDJGk 

 

BÆREDYGTIGHED 

Projekter, der har sociale mål, giver ofte vanskeligheder 
med at opnå langsigtet bæredygtighed fra et økonomisk 
synspunkt. For at minimere disse vanskeligheder er det 
ønskeligt, at foreningen når følgende mål: 

a) Diversificering af finansielle kilder: Sport og sociale 
projekter kan finansieres af forskellige operatører, 
offentlige og private. Det er vigtigt at aktivere så 
mange økonomiske kanaler som muligt for at få flere 
muligheder. Ofte kunne projekter, der startede som 
pilotprojekter med én type finansiel støtte, opnå 
bæredygtighed ved hjælp af alternative kilder; 

b) Bredt netværk: Jo større netværk organisationen har, 
jo større er mulighederne for at få støtte til at gen-
nemføre projekter. Dette gælder både for "in 
natura"-støtte (inklusive frivilligt arbejde) såvel som 
økonomisk støtte; 

c) Diversificerede interne færdigheder: Foreninger bør 
forsøge at involvere mennesker med forskellig bag-
grund og færdigheder, ikke kun ud fra et teknisk 
synspunkt (f.eks. trænere, instruktører, sociologer 
osv.), men også ud fra et ledelsesmæssigt og organi-
satorisk synspunkt. For eksempel kunne personer 
med erfaring i fundraising, økonomistyring, organisa-
tion, mediestyring osv. yde nyttig støtte og infor-
mation til at garantere projektets bæredygtighed 
også på lang sigt. 

d) Kommunikation: det er vigtigt at kommunikere pro-
jektfremme og resultater til projektsponsorer, men 
også til et stort samfund. En god kommunikation er 
grundlaget for at tiltrække nye mennesker og 
økonomiske ressourcer. 

ANALYSE / CHECKLISTE 

- Hvilke finansieringskilder plejer jeg at 
bruge? 

- Henvender jeg mig til både private og offen-
tlige potentielle sponsorer? 

- Har jeg identificeret innovative økonomiske 
værktøjer, som jeg kunne bruge? 

- Arbejder jeg normalt for at udvide mit 
netværk? 

- Hvilke færdigheder mangler min organisa-
tion? 

- Har jeg en god kommunikationsplan? 
- Informerer jeg regelmæssigt projektspon-

sorer om projektresultater og problemer? 
- Informerer jeg også andre potentielle spon-

sorer, selvom de aldrig har støttet vores ak-
tiviteter? 

- …….. 

PRAKTISKE TIPS 

- Udarbejd en skriftlig liste over eksis-
terende økonomiske kilder, se også 
på, hvad andre organisationer laver, 
og sammenlign den med, hvad din 
forening bruger 

- Udarbejd en skriftlig liste over organi-
sationer, der kunne være in-
teresserede i at støtte (i naturalier 
og/eller økonomisk) dine pro-
jekter/aktiviteter. En dedikeret e-mail 
og muligvis møder kan være nyttige 
for at få støtte fra nye kanaler 

- Diskuter ovennævnte liste med alle 
involverede i foreningen. Nye ideer 
og kontakter kunne komme ud 

Simcas Stakeholders 
interviewrapport (4 
Etablering af et 
sportsprogram for social 
inklusion) 

Simcas 
bæredygtighedsrapport 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Betydningen af 
kommunikation i 
bæredygtighed og 
bæredygtige strategier 

https://www.researchgate.n
et/publication/315466760_T
he_Mportance_of_Communi
cation_in_Sustainability_Sus
tainable_Strategies 

https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
http://simcas.eu/lookbook/
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- Prøv at involvere potentielle spon-
sorer siden designfasen af projektet 
for bedre at kunne reagere på deres 
behov 

- Se dybt på de færdigheder, der al-
lerede er internt i organisationen, og 
identificer, hvilken faglighed der man-
gler. Fokuser en rekrutteringskam-
pagne (også som frivillige) på disse 
fagfolk 

- Definer en detaljeret kommu-
nikationsplan, herunder i målet for 
faktiske og potentielle sponsorer. 

- ……… 

 

DOLOGICO 
APPROCCIO 
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ARTIKLER TJEKLISTE-ANALYSE/RÅD PRATISKE TIPS 

NU 
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 underlagt 
varetægtsfængsling, almindelige fanger, 
sikkerhedsfanger, afsoningsfanger, 
personer under ekstern straf) 

- Er der tilgængelige rum og strukturer til 
sport? 

- Er der en kontaktperson (pædagog eller 
andet) til planlægning og ledelse af 
aktiviteterne? 

- Organisere 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 behovene og 
karakteristika hos gruppens medlemmer 

 

HVILKE MOTOR- 
OG 
SPORTSAKTIVIT
ETER 

 

- Hvordan er deltagernes situation? Er de 
indsatte i slutningen af deres afsoning? 
Langsigtet _ fanger ? 

- Kontroller den mulige eksistens af 
sportsaktiviteter, der allerede er til stede i 
instituttet, dem, der er gennemført med 
succes i fortiden, eventuelle problemer, 
der er stødt på i gennemførelsen af nogle 
sportsdiscipliner; 

- Hvad er de ledige pladser til 
sportsaktiviteter? Er de udendørs eller 
indendørs? er de tilgængelige og/eller i 
god stand? 

-  

- Bed om at tale med kontaktpersonen 
for de indsatte involveret i aktiviteten 
(pædagog, behandlings områdes 
kontaktperson, juridisk-pædagogisk 
medarbejder osv.) for at lære om 
karakteristika ved 
indvandrerfængselsbefolkningen, 
dynamikken til stede inden for de 
samme etniske grupper og blandt de 
forskellige grupper. 

- Tjek de tilgængelige pladser ( f.eks. . 
åbne eller lukkede) og tilgængelige 
materialer til sportsaktiviteter og 
definer aktiviteterne også baseret på 
antallet af deltagere 

- Tjek for eventuelle begrænsninger 
pålagt af strukturen i valget af 
sportsgrene (ofte relateret til behovet 
for at bruge udstyr/materialer forbudt 
inden for instituttet). 

  

ÆNDRE 
REGLERNE 

 

- Hvor meget ved jeg om den sportslige 
aktivitet, jeg har til hensigt? Er jeg i stand 
nok til at ændre reglerne? 

- Hvad er min viden om social uddannelse 
gennem sport? 

- Hvilken slags sportserfaring havde fanger? 
Hvordan føler de aspektet ved at vinde og 
tabe? 

- Hvilke grænser opfatter jeg i den 
aktivitet/disciplin, jeg foreslår? 

- Analyser den sport, du har til formål, 
forstå dens funktioner, om de kan 
tilpasses eller ej, og hvad du skal 
fokusere på. 

- Tilskynd til reflekterende og 
diskussionsmomenter, for at komme i 
kontakt med indsattes oplevelser og 
hvor meget af den sociale påvirkning de 
kan få. 

- Når du beskæftiger dig med sport, skal 
du sætte dig selv på deres samme 
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- Hvilke grænser opfatter jeg i forhold til 
gruppen eller den organisatoriske og 
logistiske situation i kriminalforsorgen? 

niveau, for at lade dem indse, at du kan 
være lige med dem og omvendt: I kan 
alle have grænser, men I har også eller 
kan udvikle alle evnerne til at overdrive 
dem. 

 

INNOVATIVE 
SPORTSPRAKTI
KSER 
 

 

- Dyrkede de sport i deres eget land? 

- Hvordan føler de sport, som en 
mulighed eller en begrænset ret? 

- Er der allerede realiserede og tidligere 
erfaringer med "innovative 
sportsudøvelser"? Og hvordan er de 
blevet opfattet? 

- Med hensyn til fangegruppen, de mål, 
jeg ønsker at opfylde og mine 
personlige og professionelle 
færdigheder, er der innovative 
praksisser, som jeg kender, og som jeg 
kan anvende? 

- Hvordan kan jeg kombinere deltagernes 
sportslige/kulturelle baggrund med den 
foreslåede aktivitet? 

- Udveksle øjeblikke af viden om 
forskellige kulturer, startende fra din 
egen, forstærke deres kulturelle 
forskelle og oprindelse, også 
beskæftiger sig med begrebet sport. 

- Diskuter om bedste praksis inden for 
social sport, og lad dem være i stand til 
at diskutere med dig, om de er enige 
eller ej, og føl dig fri til at have positive 
eller negative domme. 

- Involver alle deltagere aktivt i 
udviklingen af forslaget og viser dets 
karakteristika og mål 

 

 

BLAND SPORT, 
KULTUR OG 
PERSONLIG 
UDVIKLING 

 

 

- Hvad er deres bløde, hårde og sproglige 
færdigheder? 

- Hvordan kan jeg styrke 
uddannelsestilbuddet? 

- Hvilke er de øvrige fag inden for 
Kriminalforsorgen? Hvilken slags tjenester 
tilbyder de? Hvordan kan de forskellige 
aktiviteter integreres for at styrke deres 
individuelle effektivitet? 

 

-  
- Analyser, om nogen sproglige 

vanskeligheder kan begrænse den 
måde, de lever denne mulighed på, og 
bruge sport som et middel til at 
forbedre deres sproglige færdigheder. 
Du kan organisere træning ved at bruge 
"sportsord" som udgangspunkt og 
værdsætte ikke-formelle metoder, 
såsom peer 2 peer-uddannelse blandt 
fanger, der kommer fra samme land. 

- Prøv at forstå "hvem" de var før 
fængselsoplevelsen, hvis de havde 
andre oplevelser, hvor de gav udviklet 
andre færdigheder, og hvordan de kan 
forbedres i at beskæftige sig med sport, 
såsom samarbejde, forståelse af 
grænsen, respekt og så videre. 

- Involver territoriale foreninger, 
interessenter og sportsudtalelser 
og/eller ledere til at fortælle om deres 
erfaringer, især med sociale projekter 
med andre migranter 
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- Foreslå et møde mellem de flere fag 
(både internt og eksternt), der opererer 
i kriminalforsorgen med det formål at 
komme i kontakt med deres særlige 
forhold og aktiviteter, dele grænser og 
behov, de har opfattet fra hver enkelt 
af dem, sammen forstå om og hvordan 
individuelle aktiviteter kan integreres 
for et mere struktureret og effektivt 
tilbud. 

BRUG EN 
FÆLLESSKABSB
ASERET 
TILGANG 

- Hvordan kan jeg gøre borgerne 
bevidste om fangernes tilstand og 
deres chance for igen at blive en aktiv 
del af samfundet? 

- Hvordan kan jeg integrere de 
foreslåede sportsaktiviteter i fængslet 
med dem, jeg foreslår på området, ved 
at øge bevidstheden og også involvere 
eksterne interessenter? 

- Ifølge fængselspersonalet, prøv at 
opmuntre til eksterne begivenheder og 
dedikeret til samfundet, for at tale om 
din oplevelse, "styrken" til social 
inklusion, og hvordan det kan fungere i 
en skrøbelig kontekst som fængslet. 
Hjælp dem med at forstå, hvordan en 
anden mulighed kan tilbydes nogen. 

- Organisere sportsmøder og 
begivenheder i fængslet, invitere 
eksterne grupper af atleter og 
repræsentanter for civilsamfundet og 
lokale institutioner. 

- Organiser sportsbegivenheder (for 
eksempel "sportsfestivaler"), der kan 
udvikles inden for 
kriminalforsorgsinstituttet, som et af de 
steder, hvor det kan finde sted og 
identificeres som en integreret del af 
territoriet 

- Lad os komme i kontakt med de 
sportslige aktiviteter, der er udviklet i 
fængslet, og resultaterne opnået 
udenfor 

- Fremme den sociale reintegration 
og/eller genansættelse efter fængslet, 
hvilket giver den tidligere fange 
mulighed for at deltage i både 
sportsaktiviteter og realiseret af din 
organisation og ved afslutningen af 
straffen. 

MULTIDISCIPLI
NÆR 
PERSONALE 
 

 

- Kan jeg styrke og udvikle nye 
færdigheder i mit personale, når jeg 
håndterer denne type modtagere? 

- Hvad er de nødvendige tal, der 
beskæftiger sig med en inkluderende, 

- Arranger et kursus om social påvirkning 
af sport, social inklusion, interkulturel 
mægling, analyse af fordomme og 
stereotyper, som først og fremmest 
tilhører os. Det kunne også være nyttigt 
for kriminalforsorgens personale. 
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effektiv og varig idrætsindsats i 
kriminalforsorgen? 

- Hvilken slags faglige og personlige 
kompetencer kræves for at opnå 
succes gennem initiativet? 

- Har jeg den slags figurer inden for mit 
personale og min organisation? 

-  

- Bekræft muligheden for at synergi med 
personale, der arbejder inden for 
kriminalforsorgen 
(kontaktperson/pædagogiske personer, 
psykologer, enhver kulturformidler) for 
bedre at kende konteksten og 
behovene og inkludere aktiviteten i en 
mere kompleks og effektiv vej 

UDVIK COACH 
MENTORFÆRDI
GHEDER 

. 

 

         

- Hvilke personlige og professionelle 
færdigheder kræves af en træner, der 
organiserer sportsaktiviteter i et 
fængsel? 

- Har de sportslige operatører, som jeg 
involverer, allerede arbejdet i 
kriminalforsorgsinstitutioner? Har de 
kompetencer og erfaringer inden for 
det pædagogiske, sociale og 
pædagogiske område? 

- Har de erfaringer med at håndtere 
vanskelige grupper og situationer? 

 

- Prøv at komme dig og give detaljerede 
oplysninger om kriminalforsorgen til de 
involverede operatører. 

- Arranger et møde med involverede 
operatører og områdets pædagogiske 
personer og ledere for at kende bedre 
dynamik inden for instituttet og især 
den involverede gruppes karakteristika 

- Organiser træningsmomenter og 
fokuserede laboratorier bestemt til 
sportsoperatører, der arbejder i 
fængslet (bevidst om konteksten, 
nødvendige hårde færdigheder, 
konsolidering af bløde færdigheder) 

STØT 
EMPOWERMEN
T 
 

 

- Hvordan kan jeg insistere på at udvikle en 
samarbejdsånd blandt fangerne? 

- Hvordan kan de for nylig føle, at der er 
nogen at regne med? 
- Hvad er deltagernes egenskaber? 

Hvad er deres styrker og grænser at 
arbejde med og med hvilke mål (også 
klare sig med opholdstid i 
kriminalforsorgen?) 

- Er de aktiviteter, jeg foreslår, 
interessante fra deres perspektiv? 
Opfatter jeg dem deltagende og 
motiverede? 

- Hvordan kan jeg bidrage til at styrke 
tilliden hos og blandt deltagerne? 

- Er jeg i stand til at lade hver enkelt af 
dem leve sit bedste og lære nye 
færdigheder og gradvist blive mere 
sikker på sine egne færdigheder? 

 

- Måske også ved at involvere deres 
pædagogiske figur i fængslet, organisere 
reflekterende øjeblikke for at analysere, 
hvordan de har det med 
sportsaktiviteter og den effekt, de har 
takket være dem. 
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SLÅ OP MED 
INTERESSENTER 
 

 

- Kan jeg inddrage andre foreninger i 
mine aktiviteter? 

- Kunne de være interesserede i at 
deltage og spille en aktiv rolle? 

- Hvad er kriminalforsorgens behov? 
Hvilke fag er det, jeg eller 
kriminalforsorgen samarbejder med, 
og som opfylder eller kan opfylde disse 
behov? Hvordan kan jeg interagere 
med dem for at få en flerdimensionel 
interventionsvisning? 

- Hvem kan også identificeres som 
potentiel interessent? Hvordan kan 
jeg involvere dem? 

 

- Ifølge personalefængslet opfordre til 
introduktionsmøde med territoriale 
interessenter i fængslet, komme i 
kontakt med deres kompetencer og 
erfaring, og vurdere, om de aktivt kan 
yde et bidrag. 

- Kom i kontakt med interessenter for at 
vise dit projekt og værdsætte chancen 
og enhver form for samarbejde, ikke 
som en sum af flere interventioner, men 
en måde at bringe en mere innovativ – 
fra et indholdsmæssigt perspektiv – og 
effektiv – fra resultatperspektiv - forslag 
til livet (med hensyn til effektivitet og 
kontinuitet) 

OVERVÅGNING 
OG 
EVALUERING 
 

  

 

- Er jeg i stand til at forstå og 
værdsætte virkningen af aktivitet på 
det fysiske, psykologiske og sociale 
perspektiv? 

- Kender jeg alle de værktøjer, jeg kan 
bruge for at få det? 

- Gælder påvirkningen både indsatte og 
kriminalforsorgens personale? Hvis og 
hvordan det også kunne involvere den 
eksterne og interne kontekst, der 
beskæftiger sig med instituttet? 

- Er jeg bevidst om hele projektet: mål, 
aktiviteter, forventede resultater, 
tidspunkter, tilgængelige ressourcer? 
- Hvilken slags overvågnings- og 

evalueringsværktøjer vedrørende de 
aktiviteter, jeg ønsker at bruge? 

- Har jeg forudsagt et fly vedrørende 
risikostyring? 

- Har jeg afgjort aktiviteter og alle 
værktøjer til at realisere dem for at 
gøre overvågning og evaluering 
mulig? 

 

- Er jeg i stand til at forstå og værdsætte 
virkningen af aktivitet på det fysiske, 
psykologiske og sociale perspektiv? 

- Kender jeg alle de værktøjer, jeg kan 
bruge for at få det? 

- Gælder påvirkningen både indsatte og 
kriminalforsorgens personale? Hvis og 
hvordan det også kunne involvere den 
eksterne og interne kontekst, der 
beskæftiger sig med instituttet? 

- Er jeg bevidst om hele projektet: mål, 
aktiviteter, forventede resultater, 
tidspunkter, tilgængelige ressourcer? 

- Hvilken slags overvågnings- og 
evalueringsværktøjer vedrørende de 
aktiviteter, jeg ønsker at bruge? 

- Har jeg forudsagt et fly vedrørende 
risikostyring? 

- Har jeg afgjort aktiviteter og alle 
værktøjer til at realisere dem for at 
gøre overvågning og evaluering mulig? 
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KONTROLLER 
OG FORBEDR 
DIN 
GOVERNANCE 
 

- Hvor meget ved jeg om intern dynamik 
i kriminalforsorgen, især blandt de 
indsatte? 

- Er der en slags ghettoisering eller selv 
-ghettoisering beskæftiger sig med 
migranter i fængslet? Er der en 
hierarkisk struktur, der straffer mere 
skrøbelige? 

- Kan jeg gennem sport omsætte principper, 
der handler om demokrati, 
gennemsigtighed, ansvar og inklusion i 
praksis? 

 

- Observer dynamik i sportsudøvelse 
blandt fanger og styrker, der tilhører de 
mere emarginerede. Indstil 
aktiviteterne for at lade de mest 
skrøbelige og isolerede komme frem 

- Diskuter med operatører/pædagogisk 
figur for at forstå, om der er intern 
dynamik (f.eks. hierarki blandt fanger) 
eller udelukkelsessituationer, som 
virker på 

- Etablere regler vedrørende adfærd eller 
leg, i stand til at opdrage til demokrati, 
gennemsigtighed, ansvar og inklusion 

FLEKSIBILITET - Organiser et reflekterende og 
overvågende øjeblik med alle de 
involverede mennesker på grund af den 
"gruppe" de repræsenterer (fanger, 
personale, menneskelige ressourcer, 
interessenter), for sammen at værdsætte, 
hvordan projektet foregår. 

- Ofte inden for en kriminalforsorgsanstalt 
kan der være begivenheder, begrænsede 
begrænsninger eller konstante ændringer 
i forhold til den gruppe, du arbejder med 
(f.eks. fanger, der venter på dom eller i 
slutningen af den). Derfor kan det være 
meget vigtigt tilstedeværelsen af 
fleksibilitet med hensyn til tidspunkter og 
afvikling af indgrebet i kriminalforsorgen. 
For eksempel, i tilfælde af fortsat 
skiftende grupper er det hensigtsmæssigt 
at foretrække mindre strukturerede 
aktiviteter og med en mere socialiserende 
og legende form, der er i stand til at 
fremme fysiske og psykiske fordele og 
interaktion mellem deltagerne 

 

- Er jeg parat til at møde ændringer og 
grænser? Er min erfaring nok? 

- Hvad er kendetegnende for 
fangegruppen, som jeg samarbejder 
med? Er de i kort- eller langtidsdom ? Er 
de i slutningen af sætningen? 

- Hvordan kan jeg indstille sportsaktivitet 
for en gruppe, hvis deltagere skiftes til 
hele tiden? 

- Kan du gennemgå aktiviteter og 
programmer ud fra ændrede behov eller 
situationer? Kan du hurtigt få disse 
ændringer og foretage korrektioner? 

-  

BÆREDYGTIGHE
D 

- Ved jeg, hvilken form for økonomisk støtte 
der kan kræves af fængslet? 

- Hvordan identificeres fængslet ud fra et 
juridisk perspektiv, og hvilken form for 
økonomisk støtte kan opnås? 

- Hvilke fag arbejder , mens jeg arbejder i 
fængslet? Hvilken form for økonomisk 
form får og bruger de? 

- Kend og analyser, hvad området kan 
tilbyde ud fra et økonomisk synspunkt, 
gennem konkurrenceudbud spredt i 
byen eller/og i den region, hvor 
fængslet er beliggende, afhængigt af 
den type aktivitet, der kan finansieres 
og involverer nye partnere. 

- At forstå, hvordan fængsel kan figurere 
i et projekt: som hovedemne, som 
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- Hvilke privatpersoner kunne være 
interesseret i at støtte et projekt inden for 
fængslet? 
- Hvad gør jeg for at lade mere 

kontinuerlig og struktureret min 
aktivitet i fængslet? Er der et 
samarbejde og en konstant udveksling 
med kontaktperson/pædagogiske 
personer, med andre enheder, der 
samarbejder inden for fængslet? Kan 
jeg kommunikere uden for det, jeg 
laver og virkelige resultater? Har jeg 
været i stand til at inddrage andre 
interessenter i at implementere den 
indledende aktivitet? 

- Hvilke vinderelementer i mit forslag kan 
garantere kontinuitet og bæredygtighed af 
aktiviteter over tid? 

partner eller som interessent, for at 
modtage penge til at fremme nye 
aktiviteter. 

- Forsøg ifølge kriminalforsorgslederne at 
forstå, om de allerede har økonomiske 
ressourcer, der kan bruges på en anden 
måde og styrkes til at realisere nye 
lignende aktiviteter. 
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FLYGTNINGLEJRE 
 

 



   

29 
 

ARTIKLER TJEKLISTE-ANALYSE/RÅD PRATISKE TIPS 

KEND KONTEKSTEN 

 

 

 

- Hvor ligger flygtningelejren? 
- Hvad er de potentielle åbne 

områder/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 en 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 

HVILKE MOTOR- OG 
SPORTSAKTIVITETER 

 

- Hvad er deltagernes herkomst? 
- Hvad er deres behov/ønsker? 
- Hvilken sportsaktivitet passer bedst 

til dem? 
- Har flygtningelejren faciliteter til at 

understøtte gennemførelsen af 
aktiviteterne? 

- Hvad er omfanget af aktiviteten, for 
at forbedre sportsteknik eller for at 
forbedre bløde færdigheder? 

- Er aktiviteten struktureret på en 
måde, der fanger deltagernes 
interesse? 

 

- Tag hensyn til gruppens demografi 
relateret til kulturforskel 

- Lad dem udtrykke, hvad de kan lide eller 
ikke kan lide 

- Vær sikker på, at du effektivt kan 
gennemføre dine planlagte aktiviteter i de 
givne faciliteter 

- Tilpas dine aktiviteter til dit omfang, 
fokuser mere på deres adfærd , 
samarbejde, kommunikation, hvis du 
ønsker at forbedre bløde færdigheder 

- Tilpas dine sessioner på en måde, så 
deltagerne finder dem attraktive, 
interessante og engagerende 
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ÆNDRE REGLERNE 

 

- Kan alle følge med i aktiviteternes 
sværhedsgrad? 

- Bruger du et simpelt sprog, når du 
forklarer aktiviteterne og reglerne? 

- Er aktiviteterne tilpasset på en 
inkluderende måde, der fremmer 
social empowerment såsom 
ligestilling og social inklusion? 

- Respekterer aktiviteterne eller det 
tøj, der bruges under sessionerne, 
deltagernes kulturelle 
karakteristika? 

- Er alle tilbudt de samme muligheder 
for at deltage? 

 

- Tilpas niveauet af aktiviteterne på en 
inkluderende måde, der muliggør 
interaktion mellem mere og mindre 
dygtige deltagere 

- Fremme interaktion mellem mandlige og 
kvindelige deltagere for at bryde 
stereotyperne, men tag hensyn til, om det 
er acceptabelt for alle 

- Design de aktiviteter, der respekterer 
kulturelle forskelle og fremmer en 
forandring gradvist for at gøre den 
acceptabel 

- Fordel tøj under hensyntagen til, hvad 
deltagerne ville føle sig mere komfortable 
og selvsikre 

- Tilbyd et sikkert sted for sportsaktiviteter, 
hvis pigerne ikke ønsker at deltage på 
samme tid med drengene eller ikke ønsker 
at blive observeret af tilskuere, respekter 
det og forsøg at fremme en gradvis 
ændring af det 
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INNOVATIVE 
SPORTSPRAKTIKSER 

 

- Bruger du idræt som et middel til 
intervention på en systematisk 
måde, eller tilbyder du bare 
idrætsaktiviteter? 

- Tager du hensyn til, hvilke elementer 
der er de vigtigste at tage fat på hos 
målgruppen? 

- Kombinerer du forskellige former for 
aktiviteter, så alle deltagere kan 
demonstrere deres kompetence i 
det mindste på et eller andet niveau? 

 

- Hav et klart omfang af, hvad du vil opnå, 
og find måder at forberede aktiviteterne 
på den mest effektive måde 

- Undersøg, hvilke behov din målgruppe 
har (f.eks. styrkelse af social interaktion, 
styrkelse af piger, tilbud om sjov, 
fremme af fysisk aktivitet) 

- Kombiner forskellige aktiviteter og 
introducer forskellige sportsgrene, så alle 
kan vise, hvad han/hun er god til (f.eks. 
er nogen meget dygtige til basketball, 
men ikke til fodbold) 

BLAND SPORT, 
KULTUR OG 
PERSONLIG 
UDVIKLING 

 

- Fokuserer din aktivitet på personlig 
udvikling og social empowerment? 

- Tager din aktivitet hensyn til 
deltagernes kontekst og kulturelle 
karakteristika? 

- Har din aktivitet en god balance 
mellem sport, rekreative og 
kulturelle aktiviteter? 

- Er din aktivitet på linje med andre 
aktiviteter, der finder sted i 
flygtningelejren? 

-  

- Aktiviteterne bør have et klart omfang og 
omhandle specifikke problemstillinger 

- Brug forandringsteorien til at identificere, 
hvad du gerne vil opnå, og hvordan du vil 
opnå det 

- Tag hensyn til, hvad der kan være 
acceptabelt, og fremme gradvise 
ændringer 

- Design aktiviteterne på en både legende 
og lærerig måde 

- Kombiner eksempler fra 
idrætssammenhæng og hverdagsliv 

- Gennemfør en aktivitet på en måde, der 
kan give merværdi til fællesskabet 

- Diskuter med andre NGO'er, lejrledere og 
andre aktører om, hvad der er behov for 
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BRUG EN 
FÆLLESSKABSBASER
ET TILGANG 

 

 

 

- Kan du have direkte kommunikation 
med samfundet? 

- Kan samfundet stole på dig? 
- Kan du engagere lokalsamfundet til 

at deltage i dine aktiviteter? 
- Hvad kan aktiviteterne tilbyde 

samfundet? 
- Hvordan kan deltagerne drage fordel 

af deres deltagelse på 
samfundsniveau? 

 

- Find måder at kommunikere direkte med 
samfundet 

- Aktiver fællesskabet og find nogle 
potentielle ledere fra fællesskabet til at 
fungere som rollemodeller 

- Få tillid fra fællesskabet ved at give dem 
stemme og tage hensyn til deres forslag og 
ønsker 

- Markedsfør dine aktiviteter på en 
meningsfuld måde, forbered infodage til 
at forklare deltagerne og deres familier, 
hvad du vil lave og hvorfor, forbered 
særlige sessioner og inviter deltagernes 
familier til at opleve aktiviteterne 

- Brug din tidligere erfaring som et 
eksempel: forklar dem, hvad du har 
opnået tidligere i lignende 
sammenhænge, forklar, hvad du forventer 
at opnå i deres samfund ved at tilbyde 
denne aktivitet 

- Forklar, hvad fordelene ved deltagelse kan 
være på et individ og på et socialt niveau 
(f.eks. personlig empowerment, 
konfliktløsning) 

 

MULTIDISCIPLINÆR 
PERSONALE 

 

- Hvilke behov skal jeg dække? 
- Hvad er de hårde og bløde 

færdigheder i mine menneskelige 
ressourcer? 

- Har de eksisterende medarbejdere 
den rette baggrund til at 
understøtte aktiviteterne? 

- Har jeg frivillige til at være 
engageret i aktiviteterne? 

- Har jeg den rette ansvarlige person 
til at koordinere alle de andre 
medarbejdere? 

- Har jeg tilstrækkelige økonomiske 
ressourcer til at støtte min 
aktivitet? 

- Kan jeg finde støtte fra ethvert 
formelt eller uformelt netværk 

- Brug Theory of Change for at identificere 
alle de trin, du skal tage for at opnå det 
bedste af programmet 

- Identificer hvilke hårde og bløde 
færdigheder, der er nødvendige samt 
tidligere erfaring eller vilje til at arbejde i 
en sådan sammenhæng 

- Tjek, om dine eksisterende 
medarbejdere har det, der skal til for at 
gennemføre aktiviteten på den mest 
hensigtsmæssige måde 

- Find potentielle frivillige og giv dem 
motiver til at engagere sig i dine 
aktiviteter 

- Vær sikker på, at alle aktiviteter og 
personalemedlemmer vil blive 
koordineret af en person, der har 
kompetencerne til at gøre det 

- Tjek, om dine aktiviteter har tilstrækkelig 
finansiering, og udforsk mulighederne for 
at øge budgettet eller dække nogle 
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omkostninger (f.eks. sportsudstyr) ved 
donationer eller sponsorater 

- Udforsk muligheden for at samarbejde 
med andre organisationer med hensyn til 
at finde frivillige, materialer eller 
forberede nogle særlige begivenheder 

- Brug din organisations tidligere erfaringer 
til bedre at løse problemerne 

UDVIK COACH 
MENTORFÆRDIGHE
DER 

 

- Har trænerne et godt billede af 
sammenhængen? 

- Har jeg tilbudt dem muligheden for 
at lære mere om 
flygtningesituationen eller den 
eksisterende virkelighed i den 
flygtningelejr, vi skal arbejde i? 

- Er de udstyret med nogle 
pædagogiske færdigheder til at 
arbejde med målgruppen? 

- Kan de finde en balance mellem 
træner-deltager-relationen? 

 

- Find trænere, der ikke kun har de hårde 
kompetencer til stillingen, men også et 
godt overblik over konteksten 

- Tilbyd dem flere muligheder for at lære 
om situationen eller konteksten for 
implementering 

- Tilskynd til at tilbyde træninger inden for 
arbejdsteamet eller henvis dit personale 
til eksterne 

- Tjek deres baggrund: har de arbejdet 
med lignende befolkningsgrupper? Ser 
de ud til at have evnerne til at gøre det? 

- Få information fra interviewet. Dit 
instinkt kan sige, om nogen kan passe ind 
i dit program eller ej 

- Sikre, at de vil opretholde en balance 
mellem deres rolle og deltagerne 

- Overvåg, hvordan de klarer sig i 
sessionerne, og hvad er forholdet 
mellem dem og deltagerne 

STØT 
EMPOWERMENT 

 

- Har jeg et godt billede af 
deltagernes eksisterende situation? 

- Har jeg erkendt de områder, hvor 
empowerment er mere nødvendigt 
(f.eks. social interaktion, bløde 
færdigheder)? 

- Har jeg struktureret en aktivitet, 
der imødekommer deltagernes krav 
til forståelse og motivation for at 
arbejde med empowerment? 

- Har jeg gjort det klart for 
deltagerne, at aktiviteterne 
fokuserer på empowerment frem 
for sportsteknik? 

-  

- Undersøg deltagernes behov og bliv 
fortrolig med deres situation (f.eks. børn, 
der går i skole eller ej, voksne, der 
arbejder eller ej, asylprocesser) 

- Undersøg, hvad fællesskabet har brug for 
(f.eks. styrkelse af relationer mellem 
medlemmer, arbejde med personlig 
udvikling) 

- Vær klar over for dine deltagere om 
projektets omfang, forklar din plan for 
ikke at skabe urealistiske forventninger 

- Forklar deltagerne hvad, hvornår, hvor 
og hvorfor du planlægger at 
implementere og lyt til dem 

-  
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SLÅ OP MED 
INTERESSENTER 

 

- Kan du identificere de aktuelle 
interessenter/aktører, der allerede 
arbejder i flygtningelejren? 

- Har du identificeret, hvordan den 
planlagte aktivitet kan give en 
merværdi til andre aktørers 
eksisterende aktiviteter? 

- Har du identificeret nøglepersoner 
(arbejdere fra NGO'er, folk fra 
lokalsamfundet), som kan støtte og 
facilitere aktiviteternes proces? 

- Skab synergier med andre aktører, der 
allerede kender fællesskabet 

- Identificer, hvem der kan bidrage til hvad 
(opsøgende, implementering, 
overvågning) 

- Præsentér en konkret plan for de andre 
interessenter og forklar dine aktiviteter i 
dybden 

- Lyt til de andre interessenters meninger 
- Engager enkeltpersoner fra 

lokalsamfundet eller frivillige fra andre 
aktører, der gerne vil bidrage aktivt til 
din aktivitet og fordel roller og pligter i 
overensstemmelse hermed 

OVERVÅGNING OG 
EVALUERING 

- Er alle de personer, der er 
involveret i aktiviteten, nok 
fortrolige med 
overvågningsprocedurerne? 

- Har du sikret, at alle følger M&E-
procedurerne? 

- Hvilken overvågning ydes af den 
øverste ledelse? 

- Forklar alle enkeltpersoner hvorfor og 
hvordan overvågningsproceduren skal 
foregå 

- Træn personerne i overensstemmelse 
hermed 

- Overvåg M&E-proceduren nøje 
- Hav regelmæssige opfølgninger med de 

personer, der er ansvarlige for M&E 

KONTROLLER OG 
FORBEDR DIN 
GOVERNANCE 

- Giver du lige muligheder uanset 
etnicitet, religion, køn? 

- Følger du gennemsigtige 
procedurer under gennemførelsen 
af aktiviteten? 

 

- Vælg dit personale ud fra kriteriet om 
deres ekspertise 

- Vær åben for at acceptere forskellighed 
- Følg klare og gennemsigtige procedurer 
- Hold styr (på en skriftlig måde) på, hvad 

der sker 

FLEKSIBILITET 

 

- Er du klar over de ændringer, der 
sker inden for rammerne af 
flygtningelejren eller 
flygtningepolitikken på nationalt 
plan? 

- Er du i stand til at tilpasse dig 
eventuelle ændringer, der måtte 
opstå i form af aktiviteternes art 
eller tidsplanen for aktiviteterne? 

- Vær åben for at diskutere og finde ud af 
det daglige liv i lejrene 

- Følg nyhederne og hold dig tæt på, hvad 
der sker med hensyn til politikker 

- Vær ikke bange for at tage radikale 
beslutninger, hvis det er nødvendigt 

- Vær kreativ til at ændre/tilpasse 
aktiviteterne og måden at arbejde på 

- Husk, at flygtningelejre er et ekstremt 
dynamisk miljø med mange forandringer, 
der sker samtidigt 

BÆREDYGTIGHED - Har du lavet en plan for projektets 
gennemførelse efter dets 
finansiering? 

- Har du aktivt søgt efter økonomisk 
støtte allerede inden udløbet af 
den eksisterende finansiering? 

- Vær opmærksom på trinene for 
projektets implementering 

- Præsentér trinene for andre 
interessenter og kommuniker dine 
resultater 

- Søg aktivt efter finansieringsmuligheder 
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- Har I skabt synergier, der kunne 
minimere omkostningerne ved de 
tilbudte aktiviteter? 

- Har du kommunikeret din 
indflydelse nok? 

- Prøv at sikre finansiering fra forskellige 
ressourcer og dække forskellige 
budgetkategorier fra forskellige 
donorer/sponsorer 

- Skab synergier, der vil minimere 
omkostningerne/maksimere virkningen 
af aktiviteterne 

- Forbered en klar analyse af din effekt og 
vær parat til aktivt at bruge den til 
økonomisk støtte 
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BYGHETTOER 
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ARTIKLER CHECKLISTE-ANALYSE/RÅD PRATISKE 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 sportsfaciliteter? Er de let 
tilgængelige? Hvem kan bruge dem? Er 
det offentlige områder (er der 
omklædningsrum, andre klubber, der 
bruger samme plads, er offentligheden i 
stand til at få adgang til enhver tid)? 
- Hvordan er sportsfaciliteterne 
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, 
hvilke begrænsninger og støtte har de? Er 
de i skole, arbejder, underviser, på lejr 
eller NEET? Ankom de med deres familie, 
har de børn, 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 

 

HVILKE MOTOR- 
OG 
SPORTSAKTIVITE
TER 

 

- Hvad er deres foretrukne 
aktiviteter? 
- Hvilke steder i byen vil de gerne 
lave aktiviteter? 
- Hvilken afslutningsaktivitet vil de 
gerne lave? 
- Er der andre idrætsklubber eller 
foreninger i området? Hvilke sportsgrene 
tilbyder de? Til hvilke målgrupper? 
- Hvor meget personligt udstyr skal 
en deltager bruge for at dyrke denne 
sport? Kan du hjælpe med 
indkøbsomkostninger? 

- Organiser uformelle møder med 
lokalsamfundet og børn for at styrke dem i 
beslutningsprocessen om, hvilke aktiviteter 
der skal implementeres. 
- Faciliteter skal være tilgængelige og 
være et trygt rum for kvinder. 
- Især dem med mindre sportserfaring 
kan nås bedre med indendørs rum/sport om 
vinteren for at få beskyttelse i dårlige 
vejrsituationer 
- Før du tilbyder sportssessioner til 
flygtninge, skal du arrangere en workshop om 
mangfoldighed og inklusion for den fremtidige 
træner 
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ÆNDRE 
REGLERNE 

 

- Hvad er idrættens regler, der kan 
identificeres som fremmer af inklusion? 
Kan vi tilføje nogle nye for yderligere at 
fremme inklusion? 
- Er der en defineret struktur af 
sessionerne? Tænker vi på tid til at byde 
deltagere velkommen, blive interesseret i 
deres daglige liv og give dem plads til at 
udtrykke deres følelser over for 
sessionen? 
- Hvordan kan jeg sikre, at alle er 
involveret til enhver tid, på trods af 
forskellige færdighedsniveauer og 
sproglige evner? 
- Hvordan kan jeg tilpasse 
sessionen/opgaven/rummet/udstyret til 
at udfordre mere erfarne elever og støtte 
begyndere på samme tid? 
- Hvordan kan jeg give deltagerne 
ejerskab under sessionerne og opmuntre 
til kreativitet, beslutningstagning og 
lederskab? 

- Få deltagerne til at handle efter at 
diskutere og beslutte sig for, hvilke regler de 
vil spille med. Desuden bør ikke kun regler 
defineres, men også konsekvenserne af at 
bryde dem. Dette skal være en deltagende 
proces, så de føler spillereglerne som noget, 
der tilhører dem (derfor mere at bryde). 
- Hold en velkomst- og farvelcirkel i 
starten og slutningen af dine sessioner, for at 
sætte forventninger, give relevant 
information og byde nytilkomne velkommen 
- Hav en opvarmningsaktivitet, der ikke 
kræver faste numre, og som det er nemt at 
medtage nyankomne til, så det er lige meget, 
om folk kommer for sent – de har som regel 
en god grund, selvom du ikke forstår det. 
- Bliv ikke modløs, hvis tallene svinger 
kraftigt for åbne træningssessioner. Det 
vigtigste aspekt er kontinuitet. 
- Giv en masse visuelle spor og 
demonstrationer, mens du coacher 

 

INNOVATIVE 
SPORTSPRAKTIKS
ER 

 

- Hvad er deres fritidsaktiviteter i 
deres fritid? 
- Hvad er sammenhængen mellem 
de aktiviteter, de udøver i deres fritid, og 
aktiviteterne i deres oprindelsesland? 
- Er sportssessionerne tilgængelige 
for alle niveauer af erfaring? 
 

 

- Analyser, hvilke aktiviteter der er 
mest positive for at styrke gruppedeltagerne 
- Vælg de aktiviteter, der bedre 
tilpasser sig forskellige deltagere i gruppen 
- Lad dem vælge deres sport eller 
yndlingsaktiviteter på et tidspunkt af 
sessionen 
- Vær fleksibel og tilpas aktiviteter 
gennem hele programmet. 
- Spørg deltagerne om deres 
præferencer 
- Kør indledende sessioner for 
forskellige sportsgrene og lav et længere 
program ud af dem, hvis interessen er der. 

BLAND SPORT, 
KULTUR OG 
PERSONLIG 
UDVIKLING 

 

- Tager kurser højde for 
mangfoldighed og dynamikken i 
komplekse byområder? 
- Deltager børn i disse områder i 
lokale aktiviteter (sportsrelaterede eller 
ej), som ikke er baseret i deres 
livssammenhæng? 

- Er der sociale eller kulturelle 

- Mød fagfolk (dvs. sociale tjenester) og 
lokale repræsentanter (dvs. 
indvandrerforeninger) for at forstå deres 
virkelighed, så det kan overvejes i modulerne 
af uddannelseskurser for trænere, frivillige 
osv. 
- Brug det etablerede forhold til at 
promovere andre aktiviteter og finde måder 
at lette deres involvering (dvs. tal med 
initiativtagerne af sådanne aktiviteter for at 
sænke entrégebyret; ledsage dem til 
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foreninger, man kan samarbejde med? 
 
- Kan en socialrådgiver være til 
stede under idrætssessionerne? Hvilken 
støtte kan du tilbyde? 
- Er der et behageligt sted på 
spillestedet til at samles før eller efter 
sportssessionerne og diskutere andre 
emner? 
- Hvad er min coachingfilosofi, og 
hvad er vores gruppeværdier? 
- Kender jeg nogen 
sportsaktiviteter/øvelser, der 
inkorporerer legende udvikling af 
færdigheder? Hvilke emner vil jeg 
fokusere på? 

aktiviteten osv.) 
- Lav en gruppe/fællesskabsaftale 
sammen med deltagere om, hvordan man skal 
behandle hinanden og forventninger. Se den 
igen med jævne mellemrum og/eller hæng 
den op. 
 

BRUG EN 
FÆLLESSKABSBAS
ERET TILGANG 

 

 

 

- Tilrettelægger folk i samfundet 
aktiviteter for sig selv og hele samfundet? 
- Hvilket er forholdet mellem 
aktiviteterne og nabolagets liv 
(foreninger, naboer, kulturelle og 
sportslige enheder...) 
- Er der fællesskabsbegivenheder 
eller festivaler, hvor du kan holde en 
indledende session eller præsentere din 
organisation/aktiviteter? 
- Er der nogle interessante 
organisationer, som du kunne samarbejde 
med, og hvor du kunne holde en 
workshop/event med dine deltagere? 
Ville de også komme til din session? 
- Er dine deltagere involveret i 
andre samfundsgrupper eller aktiviteter? 
Kunne de vise det til resten af gruppen? 

- Identificer alle samfundets aktører og 
involver dem i definitionen og udførelsen af 
en proprietær aktivitet. Lavet af og for dem. 
- Informer lokalsamfundet om de 
forskellige aktiviteter, der finder sted i 
nabolaget 
- Lav udflugter i byrum for at give 
orientering, til fritids-/teambuilding formål, 
men også støttetjenester 
- Udvikle gode relationer og netværk 
med andre NGOS/tjenesteudbydere i dit 
samfund 
- Giv fra tid til anden mulighed for, at 
familier/venner til deltagere kan deltage, så I 
kan opbygge en relation og forholde jer til 
dem. 

 

MULTIDISCIPLIN
ÆR PERSONALE 

 

- Hvordan kan mentoren have 
indflydelse på de forskellige medlemmer 
af gruppen? 
- Hvad er forholdet mellem 
medarbejderne? 
- Er der personale til rådighed, som 
kan tale med forældre til yngre 
deltagere? 
- Er der eksisterende 
programmer/klubber uden for jeres 
organisationer, som har erfarne 
medarbejdere til denne sport, og som I 

-  
- Identificer personer, der har en 
positiv indflydelse i samfundet, og som ses 
som mentorer af andre, for at blive involveret 
i aktiviteterne. 

- Skab samhørighedsaktiviteter mellem 
medarbejderne for at forbedre deres gode 
relation og kommunikation 

-  
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kan samarbejde med? 

UDVIK COACH 
MENTORFÆRDIG
HEDER 

 

- Hvilken dynamik kan forberede 
coachen på at være tættere på 
deltagerne? 
- Hvilken struktur er bedst på 
sessionen, så deltagerne kan identificere 
deres coach som mentor? 

 

- Træningskursus for at lære 
deltagernes egenskaber (sårbarhed, risiko for 
social udstødelse, migranter...) 
- Kursus om et inkluderende og ikke-
diskriminerende sprog 

- Lav handlinger, hvori hele samfundet 
kan deltage, så alle medlemmer af samfundet 
kan møde træneren (familier, naboer...) 

STØT 
EMPOWERMENT 

 

- Hvilke er deltagernes 
hovedinteresser, kuriositeter, 
tilhørsforhold…. 
- Hvordan kan deres 
nysgerrigheder stilles? 
- Hvordan kan coachen fremkalde 
deltagernes beslutningsproces 

- Skab dynamik for at fremme 
samhørighed mellem deltagerne 
- Skab dynamik og øjeblikke, hvor 
deltagerne føler sig trygge nok til at udtrykke 
deres ideer og motivationer 

- Få dem til at blive en del af gruppen i 
de forskellige foreslåede handlinger, 
aktiviteter... 

SLÅ OP MED 
INTERESSENTER 

 

- Hvad er deres nuværende forhold 
til mennesker, der lever i denne specifikke 
kontekst? 
- Har interessenterne nogensinde 
været relateret til denne form for 
deltagere eller aktiviteter? 
 

- Få et klart billede af, hvad 
interessenter kan gøre, og hvad deres 
begrænsninger er. 
- Prøv ikke at involvere mange 
interessenter, men dem, der er interesserede 
i det 
 

 - Er de anvendte værktøjer nemme 
at administrere af evaluatorer? 
- Hvordan skal vi bruge 
resultaterne af evalueringen? 
- Hvilke organisationer er der i dit 
område, der arbejder med din 
målgruppe? Fx skoler, sprogskoler, 
kvartercentre, flygtningecentre, 
sportsklubber, NGO'er, jobcentre og 
kulturcentre 

- For at få en evaluering, som kan 
bruges i forskellige områder og ghettoer, så vi 
kan sammenligne resultaterne 
- Evalueringen bør være nyttig til at 
udvikle sig i de næste år, og den bør revideres 
hvert år 
- Præsenter dit projekt for eksterne 
interessenter og led interesserede deltagere 
til dine aktiviteter 

 

KONTROLLER OG 
FORBEDR DIN 
GOVERNANCE 

- Har du regelmæssige møder med 
alle de involverede? 
- Har de forskellige involverede 
viden om organisationens mål? 

- Fremme involvering i projekter fra 
andre organisationer 
 

FLEKSIBILITET 

 

- Har din organisation opdaget og 
valgt forskellige fagpersoners profil for at 
være klar til at handle på mulige 

- Få en opdateret database med 
potentielle fagfolk sorteret efter færdigheder 
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ændringer i teamet af fagfolk involveret i 
et bestemt projekt? 
- Hvis du samarbejder med andre 
lokale aktører om at afholde dine 
aktiviteter – hvilke politikker har de på 
plads, som du muligvis skal overholde? 

 

 

(hårde og bløde), pendlingsafstand, 
tilgængelighed osv. 
 

BÆREDYGTIGHED - Hvis et projekt er støttet af et 
stipendium, har vi forudset, hvad der vil 
ske, når der ikke er noget stipendium? 
- Skal vi starte et projekt, der kun 
er støttet af legater? 
- Hvad kan vi gøre for at fastholde 
det sociale projekt på lang sigt? 
- Er et 1- eller 2-årigt projekt 
nyttigt? Er det bæredygtigt? 
- Er der nogle lokale virksomheder, 
der kan støtte jeres aktiviteter økonomisk 
eller gennem donationer af udstyr? 
 

- Tag i betragtning, at bæredygtighed 
ikke kun handler om finansiel/økonomi. 
- At have gode politiske forbindelser 
og interessenter kan altid hjælpe interessen 
på kontinuiteten i projektet, så pengene 
flyder. 
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VÆRKTØJER TIL ET EFFEKTIVT 
OG BÆREDYGTIGT PROJEKT 
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AKTIVITETSPLANLÆGNING 
 
Forord 
Socialt arbejde er fuld af etisk, affektiv og følelsesmæssig betydning. At designe en aktivitet kan være det privilegerede 
øjeblik, hvor man ekspliciterer sine værdier, referencemodeller, de teorier man implicit og nogle gange ubevidst bruger 
til at forstå og forklare fænomener og sammenligne værdisystemer. 

Der er en række faktorer, der giver særlige karakteristika til planlægning af aktivitet i det "sociale": typen af tilbudte 
tjenester (hjælpeinterventioner, der sigter mod at skabe forandringer på det personlige og sociale plan; 
tilstedeværelsen af professionelt eller semiprofessionelt personale (pædagoger, sociologer, lærere, læger, psykologer), 
værdidimensionen, typen af relationer inden for netværket af tjenester og i den kontekst-samfund, man er placeret i, 
netværksorganisation og den stærke afhængighed af ekstern finansiering. 

De største vanskeligheder ligger i, at planlægning repræsenterer en aktivitet, der tvinger en til at komme overens med 
"grænsen", at repræsentere mål, forventninger, intentioner med værdiorientering, konkrete valg og ressourcer. 
 
Risiko for social planlægning 
SIMCAS-projektet tilbød vigtige retningslinjer for vellykket intervention. Disse omfatter: 

- læsning af behov og analyse af evnen til at reagere på dem ved at identificere konsekvente og sammenhængende mål; 

- aktiv inddragelse af alle interessenter fra designfasen; 

- konstant overvågning af aktiviteter og evaluering af resultater. 

De mest almindelige risici ved socialt design er på den anden side: 

- uopnåelige mål: disse er ofte ude af proportioner med hensyn til tid, energi til rådighed og konkrete chancer for succes. 
Der er en dyb undervurdering af værkets tekniske dimension og en overvurdering af "formål". 

- sjælden henvisning til verifikation; 

- vanskelig dialog med den økonomiske dimension og finansielle aspekter; 

- vanskeligheder ved samarbejde og interaktioner mellem de involverede figurer. Hver fagperson har en tendens til at 
udvikle en slags mikroprojekt i det "dobbelte" forhold til brugeren: fortolker behovet, definerer problemet, opstiller 
mål for intervention, definerer tid, metoder og verifikationsmåder. Kompleksiteten af de problemer, som der søges 
svar på, kræver næsten altid samarbejde mellem flere "viden" 

- svært ved at netværke. Vanskelighedselementet ligger i, at forskellige sociale velfærdsorganisationer ofte er 
væsentligt forskellige fra hinanden med hensyn til organisationsstruktur, type, størrelse, sektor, mission, logikker og 
organisationskulturer, værdier og sproglige koder. Projekter, der kræver "netværks"-intervention, er nødvendigvis 
betinget af integrationsformerne og typen af allerede eksisterende udvekslinger mellem forskellige organisationer. 
Som fremhævet af SIMCAS-pilottesten, skal projekter i socialt arbejde i stigende grad opfattes som projekter "af og 
mellem" forskellige organisationer, det vil sige, at de skal være tværfaglig 
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Stadier af et projek 
I Stage: Design 
Den første fase svarer til design, det øjeblik, hvor en eller flere personer har en hypotese om at implementere et projekt. Et 
interventionsprojekt opstår ved at reagere på en række sociale behov, nødsituationer og uløste problemer, forbedre 
uddannelsesmiljøet, fremme større trivsel og forbedre modtagernes livskvalitet. 
 
II fase: Aktivering 
Det andet trin svarer til aktivering. Det er nødvendigt at verificere hvilke ressourcer (menneskelige, økonomiske og instrumentelle) 
der er tilgængelige, identificere roller, genkende problemet og interventionsstrategierne, indhente samtykke og analysere klientens 
efterspørgsel. 
 

På dette mellemliggende trin er det nødvendigt at behandle i det væsentlige fire aspekter: 

- udvikling af alliancer i form af socialt samtykke og aftaler (partnerskaber) mellem forskellige organisationer, institutioner og 
agenturer; 

- at identificere handlingsstrategier; 

- identifikation og aktivering af væsentlige ressourcer; 

- at nå frem til en fælles definition af handlingsområdet og det problem, der skal løses. 

I aktiveringsfasen begynder de strategier, der skal følges, den bagvedliggende filosofi for et fremtidigt projekt, at blive defineret og 
afklaret. Strategier er makrometodologier; de vedrører tilgange og dybtliggende overbevisninger om sociale forandringer, 
forestillinger om uddannelse, udvikling, demokrati, sundhed, livskvalitet osv. Strategier styrer sociale handlinger, selvom de ikke 
bestemmer specifikke måder og løsninger. 

III Fase: Udvikling af projektet 
Næste trin er udviklingen af et projekt, identifikation og planlægning af de forskellige faser af interventionen. 
Ud over den anvendte tilgang, bør projektet under alle omstændigheder opfylde kravet om logik og kongruens mellem dets forskellige 
dele, som er: 

• Analyse af det problem, som det er hensigten at gribe ind i: definition; hvordan det viser sig; hvad er dens årsager og natur; 
hvorfor er det relevant, og om de mennesker, der er direkte berørt af det, opfatter det som et problem og ønsker 
forandring; omfanget og om det udvider sig; hvorfor det anses for vigtigt at gribe ind; hvilke andre problemer det genererer 
til gengæld; hvem (tjenester, grupper, praktiserende læger) i samfundet allerede beskæftiger sig med det problem. 

• Det er nødvendigt at tilegne sig eller besidde både en generel viden om problemet og en viden om, hvordan det 
manifesterer sig og dets ejendommeligheder i den gruppe eller det område, hvor interventionen vil finde sted, de 
forskellige love om emnet osv. For at definere og analysere problemet, kan man gøre brug af viden, der allerede er 
erhvervet på området, i speciallitteratur, i epidemiologiske eller andre data og statistikker, eller det vil være nødvendigt at 
tilrettelægge ad hoc-forskning, hvormed man forsøger at tilegne sig den manglende viden. I nogle tilfælde vil det være 
nyttigt at have et samarbejde med eksperter, som beskæftiger sig med det problem, som der skal handles på. 

• Identifikation af mål: at sætte mål betyder at eksplicitere, hvad du ønsker at ændre, i hvem, i hvilken forstand, i hvilket 
omfang. Forandringer, og dermed mål, kan relatere til: karakteristika ved individer (intrapersonligt niveau) såsom viden, 
færdigheder, holdninger, adfærd, affektive tilstande, niveau af tilfredshed, selvopfattelse, variabler, tilgængelighed af ma-
terielle goder, relationer mellem to eller flere personer (interpersonel niveau), såsom kvaliteten eller mængden af rela-
tioner mellem venner, familiemedlemmer, mellem lærer og elev... eller mellem to eller flere systemer (intersystemniveau), 
for eksempel graden og måden af samarbejde mellem to territoriale tjenester; kendetegnene ved tjenester, grupper, or-
ganisationer eller hele det territoriale samfund. 

• Modtagere af interventionen: det vil sige på hvilken befolkning de ønskede ændringer forventes. Det vil være vigtigt at 
kende deres vigtigste sociodemografiske karakteristika (alder, køn, uddannelsesniveau, civilstand, profession) samt deres 
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værdier, overbevisninger og vaner, med særlig hensyn til de aspekter af værdier og adfærd, der er mest relaterede. til det 
behandlede problem. Denne viden vil være nyttig både til at etablere de mest passende kontaktformer og til at forstå, om  

• de aktiviteter, der vil blive antaget, kan accepteres, hilses velkommen eller på anden måde vil være opnåelige med den 
pågældende befolkning. Et yderst vigtigt spørgsmål er, om, hvor meget og på hvilken måde, støttemodtagerne opfatter det 

• problem, som interventionen søges om, og hvorvidt de anser den ændring, som interventionen er rettet mod, for at være 
ønskelig. 

• Interventionsmodel og aktiviteter, der vil blive gennemført: en interventionsmodel er et forsøg på at omsætte viden om 
modifikation og kontrol af adfærd til hypoteser, som handlinger kan baseres på. Disse hypoteser kan være baseret på ek-
sperimentelle undersøgelser, kliniske teorier, resultater opnået af andre projekter og nogle gange andres akkumulerede 
erfaringer. 

• Evaluering : i designfasen er det praktisk at bestemme, om og på hvilke måder, evalueringsveje vil blive gennemført. For at 
forstå, om målene vil blive nået, er det nødvendigt at udføre evaluerende forskning, som generelt involverer kortlægning 
af indikatorer både før og efter interventionen. 

• Midler og ressourcer 
 

IV Fase: Implementering 

Svarer til implementeringen af interventionen. Gennem initieringen af de første aktiviteter verificerer man sine antagelser, 
implementerer de nødvendige indgreb og ændringer for at opretholde projektet og udvikler processer til sammenligning og 
verifikation under implementeringen 

V-trin: Designverifikation 

Den sidste fase er den endelige verifikation og omformulering, omdefinering eller afslutning af selve projektet. 

. 
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SKABELONER TIL EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG 
INTERVENTION 
 

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

● lede i en proces med analyse af organisationens kapacitet til at udvikle interventionslinjer for integration af 

migranter, der bor i kritiske områder 

● ledsage udviklingen af et projektforslag 

● fremme aktiv inddragelse af deltagere og interessenter 

● understøtte processen med overvågning og evaluering af interventionen 

EMNER BESKRIVELSE VÆRKTØJ 

KONTROLLER DIN 
ORGANISATION 

Denne tjekliste har til formål at give et 
selvevalueringsværktøj, der vil guide 
respondenten i en analyseproces af 
organisationens kapacitet til at udvikle 
interventionslinjer for integration af 
migranter, der bor i kritiske områder. 

 

Organisationen er forpligtet til at 
gennemføre mindst 5 selvevalueringer, 
der involverer nøglepersoner fra 
organisationerne (trænere, ledere, 
frivillige osv.) 

 

1-Selvvurderingsværktøj 

SÅDAN DESIGNER MAN 
PROJEKT 

Det første dokument hjælper gennem 
spørgsmål med at fokusere 
interventionen, vurdere dens 
gennemførlighed, sammenhængen i 
målene og forventede resultater med 
hensyn til de identificerede behov og 
handlinger. Dette dokument er 
udarbejdet ud fra SIMCAS 
retningslinjerne 

 

Det andet modul indeholder et 
funktionelt gitter til præsentation af 
indvandrerintegrationsinterventioner 
gennem sport på kritiske områder 

2-Det rigtige spørgsmål til et effektivt 
projekt 

 

3-Beskrivelsesskema 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1bX0g8W80ZS4r12QzSKHRTDtBtAmiEQiv/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hN4xati_z_qxpnBQExq960vRyNRlWu9R/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hN4xati_z_qxpnBQExq960vRyNRlWu9R/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
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HVORDAN MAN LEDER, 
OVERVÅGGER OG 
EVALUERER PROJEKT 

Den mest betydningsfulde 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 administrere 
programmet. Det bidrager til evaluering, 
fordi det giver data om effekt og 
resultater, der kan bruges til at hjælpe 
med at vurdere programmets ydeevne 
som helhed (Davies & Dart, 2005) 
Formen kan være 
fyldt af nøglepersoner, der er involveret i 
projektaktivitet (deltagere, personale, 
nøgleinteressenter osv.) se metodisk tilgang ) 
 

Rapporteringsprojekt for integration af 
migranter i kritiske områder gennem 

• Del A. Denne skabelon vejleder 
beskrivelsen af det gennemførte 
projekt, i overensstemmelse 
med det indsendte forslag, og 
fremhæver dets styrker og po-
tentiale for kontinuitet; 

• Del B har til formål at lette veri-
fikationen af anvendelsen af 
SIMCAS-retningslinjerne i den 
implementerede intervention 

4-væsentligste ændring  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5-Projektets rapport del A  

6-Projektrapport del B 

 

 
 

 



   

48 
 

 
1- Selvvurderingsværktøj 
 
Tjeklisten er baseret på Digennaro et al. (2019). 

 

Den følgende 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. 

 

Hver partner skal gennemføre mindst 5 selvevalueringer, der involverer nøglepersoner fra 
organisationerne (trænere, ledere, frivillige osv.) 

 

"Udvikling af ledelse ved at forstå kontekst - Fokus på politik" 

 

Emne Det gør vi 
ikke i 
øjeblikket: 
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. Vores organisation har udviklet en klar langsigtet 
organisatorisk strategisk vision for, hvad der vedrører 
integrationsprocessen for migranter. 

    

2. Vores organisation har udviklet en klar kort til mellemlang 
vej, der styrer vores arbejde. 

    

3. Vores organisation har overvejet de betydelige eksterne 
udfordringer, vi står over for, og de potentielle muligheder, 
der er åbne for os. 

    

4. Vores organisation har overvejet sin evne til at overleve og 
trives i fremtiden. 

    

5. Vi ved, hvem vores aktive og nøglemedlemmer og 
interessenter er , herunder muligvis 
underrepræsenterede grupper . 

    

6. Vi involverer og har planer på plads for at inkludere både 
etablerede interessenter og underrepræsenterede grupper i 
beslutningsprocessen ved at give særlig opmærksomhed til 
migranternes behov. 

    

 

 

 

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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"Udvikle lederskab ved at opbygge kapacitet - Fokus på mennesker" 

  

Emne Det gør vi 
ikke i 
øjeblikket: 
score 1 

Vi gør 
dette på 
en eller 
anden 
måde: 
score 2 

Det gør vi 
ganske 
godt: 
score 3 

Vi gør 
dette 
meget 
godt: 
score 4 

1. Vi, organisationerne og lederne, har de strategiske og 
interpersonelle kompetencer til at vejlede, engagere og udvikle 
organisationen. 

    

2. Vi har et sæt klare værdier, der styrer vores 
organisatoriske formål og aktiviteter, som er dokumenteret 
i et etisk kodeks (eller lignende dokument). 

    

3. Vi fastlægger klare roller og ansvar for bestyrelse , ledelse, 
medarbejdere og frivillige. 

    

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

  

Emne Det gør vi 
ikke i 
øjeblikket: 
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 den 
overordnede økonomiske planlægning og generel 
økonomistyring. 

    

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

    

3. Vi gennemgår og vurderer organisatoriske præstationer.     

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 om året og 
planlægges i dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde. 

    

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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2- De rigtige spørgsmål til et effektivt projekt 
 
  
Projektets titel 
  
Organisation (er), der er ansvarlig for gennemførelsen af aktiviteterne 
  
1 - Omfanget 
 

- Er projektets overordnede omfang klart og forståeligt? 
- Er det overordnede omfang gennemførligt og målbart? 
- Er vurderingen af behovene klar og forståelig? 
- Har organisationen de rette kompetencer og færdigheder til at gennemføre de forventede aktivite-

ter? 
- Er organisationens rolle accepteret af samfundet? 

 
2- Kontekstanalyse 
 

- Hvad er hovedtrækkene i konteksten? 
- Hvad er, hvis nogen, de vigtigste sociale problemer? 
- Hvad er de vigtigste ressourcer til rådighed i sammenhængen? Fokuser på de ledige pladser til vores 

sportssessioner 
- Hvad er de andre tilgængelige ressourcer? (f.eks. menneskelige ressourcer, logistiske ressourcer osv.) 
- Hvad er de vigtigste interessenter, der kan involveres? Er der en klar strategi for at involvere de 

vigtigste interessenter? 
 
3- Målgruppe 
 

- Hvad er hovedtræk ved målgruppen? 
- Hvad er deres sprogkundskaber? 
- Hvad er deres tidligere erfaring med sport og denne aktivitet i særdeleshed? 
- Hvilke tids- og mobilitetsbegrænsninger har de? 
- Hvad er de vigtigste trusler, de står over for som enkeltpersoner? Og som gruppe? 
- Hvilken strategi vil blive vedtaget for at rekruttere og engagere målgruppen? 

 
4- Aktiviteterne 
 

- Hvilke sportsaktiviteter bruges i projektet? 
- Vil sportsaktiviteter blive tilpasset målgruppen? Konteksten? Det specifikke omfang af projektet? 
- Bliver sport integreret med andre aktiviteter? 
- Er der en klar beskrivelse af de aktiviteter, der vil blive gennemført? 
- Har du dygtige medarbejdere, der skal gennemføre aktiviteterne? 
- Er aktiviteterne i overensstemmelse med projektets overordnede omfang?  
- Hvordan vil du tilpasse aktiviteterne til at imødekomme forskellige behov, fx deltagernes forskellige 

færdigheds- eller sprogniveauer? 
- Hvilken coachingstil/-filosofi anvender du til dine sportssessioner? 
- Hvilke lokationer vil du bruge, der opfylder målgruppens behov? 
- Er aktiviteterne åbne sessioner eller almindelige holdsessioner? Hvad forventer du af deltagerne? 
- Hvordan vil du kommunikere med deltagerne, hvilke kanaler vil du bruge og er de tilgængelige? 
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5- Personalet 
 

- Har dine medarbejdere de rigtige kompetencer og de rigtige kompetencer? 
- Hvad er de mest relevante færdigheder til rådighed? 
- Hvilke kompetencer mangler blandt dine medarbejdere? 
- Støttes medarbejderne af andre ressourcer til rådighed i konteksten (f.eks. frivillige osv.)? 
- Har dine medarbejdere allerede en eksisterende relation og relation til medlemmer af målgruppen? 

 
 
6- Overvågning og evaluering 
 

- Er der et effektivt overvågnings- og evalueringssystem? 
- Hvilke værktøjer vil blive brugt til overvågnings- og evalueringssystemet? 
- Er der et klart sæt indikatorer, der skal vedtages for overvågnings- og evalueringssystemet? 
- Hvordan vil data blive indsamlet fra målgruppen? Skal det oversættes? Kan du tilpasse dataindsam-

lingsmetoden til at være mere rummelig? 
 
7 – Budget 

- Er budgettet klart defineret og retfærdigt fordelt? 
- Er der nok budget til at gennemføre alle de forventede aktiviteter? 
- Blev der gennemført en risikovurdering før tildelingen af budgettet? 
- Vil projektet betale sig tilbage med sociale fordele, som opvejer omkostningerne og indsatsen for-

bundet med at drive projektet? 
 
8- Forventede resultater 

- Hvilke resultater vil projektet give? 
- Hvilke problemer forventer målgruppen at løse med dette projekt? 
- Hvilke eksterne faktorer kan påvirke dit programs succes ? 
- Hvordan vil de forventede resultater blive målt? 
- Hvordan vil projektet gavne interessenterne? 
- Hvordan vil projektet gavne organisationen ? 
- Har du overvejet aktiviteternes bæredygtighed ? 
 
 

9- Kommunikation 
- Er der en kommunikationsplan? 
- Hvordan vil projektresultaterne blive formidlet? 
- Hvilke oplysninger vil der være brug for, og hvordan vil de blive kommunikeret? 
- Hvordan vil du vise deltagerne i din kommunikation? Hvad er det budskab, du ønsker at formidle? 
- Hvad er deltagernes individuelle behov for privatliv og samtykke til offentliggørelse? 
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3- Projektbeskrivelse Formular 
 
 

Kontaktperson 
Fornavn  
Efternavn  
Organisation  
Rolle i organisationen  

 
Giv venligst en kort beskrivelse af din organisation (ca. 200 ord). 
(f.eks. organisationstype – offentlig, privat, NGO osv., aktiviteter, mission og vision, størrelse og 
antal ansatte) 
 
 

 
Projektinformation 
Navn på projektet  
Start dato  
Slutdato (eller forventet slutdato)  
Giv venligst en kort og generel 
beskrivelse af projektet 

 
 
 

 
Angiv venligst projektets geografiske omfang/dækning. 
Sæt kryds () og angiv en kort beskrivelse af det geografiske omfang. 
(f.eks. navnet på det sted, hvor projektet er implementeret og hovedtræk) 
  
1. Regionalt/Lokalt  
2. Nationalt  
3. Europæisk/International  
Giv venligst en kort beskrivelse af det geografiske omfang  

 

5. Beskriv venligst de vigtigste rammer, hvor projektet implementeres. 
Sæt kryds () og giv en kort beskrivelse af indstillingen. 
  
1. Udsatte samfund/distrikt(er)  
2. Fængsler  
3. Flygtningelejre  
4. Konfliktfællesskab  
5. Andet (angiv venligst)  
Giv venligst en kort beskrivelse af indstillingen  

 
Beskriv venligst de vigtigste mål for projektet. 
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(ca. 200 ord) 
 
 

 
Beskriv venligst kort, hvilken information der blev brugt til at designe projektet (ca. 200 ord). 
(fx aktuelle videnskabelige beviser, teoretiske modeller, tidligere projekter, mulighed for eksterne 
midler/mandat, praktisk erfaring, information om målgruppens sociale, kulturelle, økonomiske 
baggrund) 
 
 

 
Beskriv venligst de nøgleaktiviteter, der vil blive implementeret i projektet (ca. 200 ord). 
(f.eks. gennemførte handlinger, gennemførte specifikke interventioner) 
 
 

 
 

Beskriv venligst kort projektets hovedmålgruppe (ca. 100 ord). 
 
 

 
 

Angiv venligst, hvordan projektets hovedmålgruppe(r) er socialt udsatte. 

Sæt kryds ved () de vigtigste sociale ulemper (maks. 3), som projektet behandler, og giv en kort 
beskrivelse af hver af dem. 

Gruppe(r) socialt udsatte i forhold til:  

Indkomst  

Beskæftigelse  

Uddannelse  

Køn (mand eller kvinde)  

Etnicitet  

Religion  

Migrant status  

Sociale muligheder (f.eks. adgang til kulturelle aktiviteter)  

Udsatte distrikt  

Andre ulemper (angiv venligst)  

Kort beskrivelse 
 

 

 
Angiv venligst, hvordan projektmidlerne fordeles (i procent, %) blandt de 3 største 
budgetkomponenter. 



   

54 
 

Sæt kryds ved () de 3 største budgetkomponenter og angiv en estimeret procentdel af deres andel 
af det samlede projektbudget. 
  

 
Approx. % of 

overall budget 
1. Personaleomkostninger   
   
2. Overvågning og evaluering   
3. Materiale (forbrugsstoffer og forsyninger, udstyr osv.)   
5. Communication and dissemination    
Andet (angiv venligst) 
 

 
 

Beskriv venligst de medarbejdere, der er involveret i projektet 
Angiv venligst detaljer om de forskellige partnere og de sektorer, de repræsenterer. Inkluder også 
oplysninger om, hvordan de har bidraget til projektet. 
Rolle Uddannelse Fungere 
   
   

 
 

Hvem er de vigtigste partnere involveret i projektet? 
Angiv venligst detaljer om de forskellige partnere og de sektorer, de repræsenterer. Inkluder også 
oplysninger om, hvordan de har bidraget til projektet. 
Partner Sektor (f.eks. sport, sundhed, 

byplanlægning, transport, 
turisme, andet) 

Organisationstype (f.eks. GO, 
NGO, privat, akademisk) 

Partnerens 
rolle i 
projektet 
 
Primær rolle: 
++ 
Sekundær 
rolle: ++ 
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4- Den mest betydningsfulde ændringsform 
 
Formularen mest betydningsfuld 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. 
- Etc. 

 
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 optage 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 væsentligste ændring, der er 
resultatet af [ navnet på projektet/aktiviteten] 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Hvorfor var denne historie vigtig for dig? 
________________________________________________________________________________ 



   

56 
 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Hvordan, (hvis overhovedet) har personalets arbejde bidraget til dette? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Er der noget relevant, du vil tilføje? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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5- Projektets rapport del A for integration af migranter i kritiske områder gennem 
sport  

Formålet med denne rapport er at beskrive dit project. Du kan brug samme information _ at du stillet til 
rådighed i løbet af det udarbejdelse af det projekt , opdatering det på _ basis af hvad der egentlig var 
opnået i løbet af det implementering fase . 

 

Navn på det organisation  

 

 

Kontakt person 

Fornavn  

Efternavn _   

Organisation  

Rolle i _ organisation   

 

Projektinformation _ 

Navn på det projekt  

Startdato _  

Slutdato _   

Vær venlig give en kort og generel 
beskrivelse af det pilot projekt 

( ca. 200 ord ) 

 

 

Vær venlig angive det geografiske omfang / dækning af det projekt . 

Sæt kryds ( ✔ ) og give en kort beskrivelse af det geografiske omfang . 

(fx navn af det Beliggenhed hvor det projekt er implementeret og vigtigste funktioner ) 

  

1. Regional/ Lokal  

2. Nationalt  

3. Europæisk/International  

Giv venligst en kort _ beskrivelse af det geografiske omfang 
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5. Venligst beskrive det vigtigste indstilling hvor det projekt er implementeret . 

Sæt kryds ( ✔ ) og give en kort beskrivelse af det indstilling . 

 ✔ 

1. Udsatte samfund/ distrikt (er)  

2. Fængsler  

3. Flygtning lejre  

4. Konflikt fællesskab  

5. Andet ( venligst angiv )  

Giv venligst en kort _ beskrivelse af det indstilling 

 

 

 

 

 

Vær venlig beskrive det vigtigste mål af det projekt . 

( ca. 200 ord ) 

 

 

 

Vær venlig beskrive kort hvad oplysninger blev brugt at designe _ projekt ( ca. 200 ord ). 

(fx nuværende videnskabelig bevis , teoretisk modeller , tidligere projekter , mulighed til ydre midler / mandat , 
praktisk erfaring , information om det socialt , kulturelt økonomisk baggrund af mål gruppe ) 

 

 

Vær venlig beskrive det nøgle aktiviteter at har været implementeret i _ projekt (Max 2000 ord ). 

(f.eks. handlinger foretaget , specifik indgreb implementeret ) 

 

 

 

 

Vær venlig beskrive kort det vigtigste mål gruppe af det projekt ( ca. 100 ord ). 
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Vær venlig angive det måde hvorpå _ det vigtigste mål gruppe (r) af det projekt er socialt dårligt stillede . 

Sæt venligst kryds ved ( ✔ ) . vigtigste social ulemper (maks. 3) behandlet ved det projekt og give en kort 
beskrivelse af hver af dem . 

 

Gruppe(r) socialt dårligere stillet i forhold til :  

Indkomst  

Beskæftigelse          

Uddannelse  

Køn (mand eller kvinde )  

Etnicitet         

Religion  

Migrant status          

Social mulighed (f.eks. adgang til kulturel aktiviteter )  

Frataget distrikt          

Andre ulemper ( tak angiv )  

Kort beskrivelse 

Fanger 

 

 

Vær venlig angive det vej det projekt fundshave været fordelt (i procent , %) blandt de 3 største budget 
komponenter . 

Sæt kryds ( ✔ ) de 3 største budget komponenter og give et skøn procent af deres del af det samlet set projekt 
budget . 

  

✔ 

Ca. _ % af samlet 
set budget 

1. Personale omkostninger  

 

  

2. Overvågning og evaluering    

3. Materiale ( forbrugsstoffer og forsyninger , udstyr osv.)   

4. Underhold og rejse omkostninger    

5. Kommunikation og formidling    

Andet ( angiv venligst ) 

 



   

60 
 

 

 

 

Beskriv venligst _ det personale involveret i _ projekt 

Vær venlig give detaljer om de forskellige partnere og det sektorer de repræsentere . Inkluder også Information 
om hvordan de bidraget til det projekt . 

Rolle Uddannelse Fungere 

 

   

   

   

   

   

 

 

Hvem er det vigtigste partnere involveret i _ projekt ? 

Vær venlig give detaljer om de forskellige partnere og det sektorer de repræsentere . Inkluder også Information 
om hvordan de bidraget til det projekt . 

Partner Sektor (f.eks . sport , sundhed , 
byplanlægning , transport , turisme , 
andet ) 

Type af organisation (f.eks. GO, 
NGO, privat, akademisk ) 

 

Rolle af det 
partner i _ 
projekt . 

Primær rolle : 
++ 

Sekundær rolle 
: + 

    

    

    

    

    

 

Vær venlig angive , økonomisk ressourcer Brugt til finansiere det projekt, hvem stillet til rådighed de der 
ressourcer , og til hvilken udgifter var Brugt ( ca. 100 ord ). 
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Vær venlig forklare hvad er det styrker af det projekt / aktivitet at du har beskrevet ? 

 

 

 

Vær venlig beskrive hvis det projektet vil fortsætte og hvordan de der aktiviteter vil være / dig forvente vil 
være finansieret ( ca. 100 ord ). 
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6- Projektets rapport del B for integration af migranter i kritiske områder gennem 
sport  

 
Formålet med denne rapport er at beskrive, hvordan de retningslinjer, SIMCAS-modellen identificerer, er 
blevet inddraget i det projekt, du har gennemført. 

Nogle vigtige oplysninger: 

- det er ikke obligatorisk at udfylde alle felterne, men kun de felter, der vedrører dit projekt; 

- den første kolonne indeholder beskrivelsen af den specifikke retningslinje; i anden kolonne kan du 
indtaste beskrivelsen af, hvordan vejledningen indgik i praksis; i den tredje spørger vi dig, hvordan du fik 
innovationer efter retningslinjerne formuleret af SIMCAS-projektet. 

 

 

Projektinformation 

Organisation  

Navn på projektet  

Start dato  

Slutdato  

 

Kontaktperson 

Navn og efternavn  

Rolle i organisationen  
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Retningslinier 
 

ARTIKLER HANDLINGER OG 
RESULTATER: har du 
anvendt denne vare? hvis 
ja, hvordan og med hvilke 
resultater? 

hvis ikke, hvorfor? 

 

INNOVATIONER - Er der nogen 
ændringer eller implementeringer, som 
du har indført, sammenlignet med din 
sædvanlige praksis, takket være denne 
SIMCAS-retningslinje ? 

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 som: 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. 

Med hensyn til analysen af konteksten 
vedrører de elementer, der skal tages i 
betragtning, bestemt "hvad" vi skal 
undersøge, men også "hvordan". De 
metoder og værktøjer, vi kan bruge fra 
dette synspunkt, kan være kvantitative og 
kvalitative. Vi finder værktøjer som 
fokusgrupper, spørgeskemaer, interviews 
med interessenter osv. Metoden skal 
etableres ud fra gruppetypen. I projektet 
Toolkit finder du nogle af disse metoder og 
værktøjer. 

 

   

HVILKE MOTOR- OG SPORTSAKTIVITETER 

Valget af idrætsdisciplin eller motorisk 
aktivitet påvirker i væsentlig grad 
resultaterne af interventionen både med 
hensyn til deltagelse i aktiviteterne, 
personlig vækst, inklusion og social 
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sammenhængskraft. Det er derfor 
afgørende at foretage en foreløbig analyse 
af konteksten, modtagerne og de 
tilgængelige ressourcer og klart definere de 
mål, der skal nås. Tilgangen til disciplinen 
skal også tage hensyn til modtagernes 
karakteristika og de deraf følgende mål 
(f.eks. uddannelsesmål for børn og 
teenagere) 

 

ÆNDRE REGLERNE 

Nøglen til succes er at omformulere selve 
sportens regler med henblik på at gøre den 
mere tilgængelig for en bredere række af 
deltagere og mere tilpasset migranternes 
specifikke behov. Med sin integrationskraft 
og fleksibilitet har sport potentialet til at 
være funktionel og inkluderende, hvilket 
muliggør fuld og lige deltagelse for alle, 
uanset de sociale, fysiologiske, fysiske 
begrænsninger, de måtte opleve. Men på 
grund af de barrierer, som migranter står 
over for i at tage en aktiv rolle i de 
sportsaktiviteter, der er tilgængelige i 
værtssamfundet, er de ofte ikke i stand til 
at deltage på normale vilkår og i henhold til 
standardreglerne. Organisationernes 
personale kan fungere som "udviklere" af 
sportsaktiviteter og discipliner. De kan 
udvikle og modificere standardelementer i 
spillet såsom det anvendte udstyr, 
størrelsen af feltet og hold, krav til spillere 
osv. Derved er det vigtigt at tage højde for 
den såkaldte ludodiversitet, altså den 
brede mangfoldighed i spil, sport, fysiske 
øvelser, danse og akrobatik, betragtet som 
et aspekt af kulturarven. 
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INNOVATIV SPORTSPRAKSIS 

Som allerede nævnt i det foregående punkt, 
kunne det også være meget nyttigt, hvor 
det er muligt, at trække på ny idrætspraksis, 
som er blevet kodificeret netop for at 
understrege den sociale 
integrationsdimension af sport. Vi nævner 
blandt disse: 

- Social fodbold 

- Fodbold 3 

- Frændebold 

Det er også interessant at overveje sport, 
der kommer fra andre kulturer, såsom 
cricket, traditionelle sportsgrene og spil fra 
hver kultur. At dele og dyrke disse 
sportsgrene kan være en mulighed for 
migranter til at være hovedpersoner, lære 
andre disse sportsgrene og spil, og dermed 
gøre sport til en mulighed for interkulturel 
læring. 

  

BLAND SPORT, KULTUR OG PERSONLIG 
UDVIKLING 

Brugen af sport til at integrere grupper af 
migranter i værtssamfundet er blevet 
meget populær i de seneste år, og 
erfaringen har vist, at det kan være et 
effektivt værktøj til dette formål. Det skal 
dog bemærkes, at sport er et neutralt 
redskab. Effekten, positiv eller negativ, 
afhænger af de mål, som de sportsbaserede 
aktiviteter er målrettet mod, de involverede 
personers færdigheder og kompetencer og 
den sociale kontekst. Sport kan faktisk tjene 
uønskede formål og, når den bruges dårligt, 
endda forværre sociale problemer og 
barrierer. Introduktion af komponenter 
som kultur og uddannelse kan berige 
kvaliteten af sportsaktiviteterne ved at 
skabe balance mellem fysisk aktivitet, kultur 
og personlig udvikling. For at sikre en 
betydelig indvirkning på migranter bør 
sport vedtages som en del af en pakke, 
hvori andre tiltag, såsom 
træningsprogrammer, sociale og kulturelle 
aktiviteter, informationskampagner osv. 
kombineres. Dette vil tilbyde deltagerne en 
multidimensionel intervention, der er mere 
relevant og bedre skræddersyet til deres 
specifikke behov. 
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BRUG EN FÆLLESSKABSBASERET TILGANG 

At vedtage en lokalsamfundsbaseret tilgang 
betyder, at organisationer, der tilbyder 
tjenester til migranter, ikke kun skal tilbyde 
individcentrerede aktiviteter, men skal have 
potentialet til at have en indflydelse på 
samfundet for at lette bosætnings- og 
integrationsprocessen. En proces, der 
omfatter inklusiv deltagelse, skal skabe 
netværk af alle interessenter og integrere 
aktiviteterne fra forskellige instanser i en 
fælles interventionsstrategi. Fællesskab, i 
forbindelse med migranter, refererer til de 
forskellige elementer, der omgiver 
individer, deres familie og nærmeste 
venner, naboer, lokale myndigheder og 
offentlige enheder, der yder tjenester og 
støtte. Fællesskabet, som en dynamisk og 
indbyrdes forbundet enhed, skal ses som et 
økosystem, hvor alle komponenter er 
forbundet med hinanden gennem konstant 
interaktion. 

 

 

 

  

MULTIDISCIPLINÆR PERSONALE 

For at sikre, at initiativer iværksat for 
migranter lykkes og har langvarige effekter, 
er det vigtigt at etablere arbejdsgrupper, 
hvor specialister med forskellige 
kompetencer arbejder sammen om at nå 
fælles mål. Tværfaglige medarbejdere vil 
være bedre rustet til at reagere på 
komplekse miljøer og håndtere de skiftende 
behov hos målgrupperne. At anerkende 
vigtigheden af en kompetent og kvalificeret 
arbejdsstyrke - både lønnet og ulønnet, 
blanding af forskellige kompetencer og 
færdigheder og samarbejde inden for en 
fælles ramme - er afgørende for et initiativs 
succes. 
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UDVIK COACH MENTORFÆRDIGHEDER 

For at gøre sportsaktiviteter til en mulighed 
for ægte personlig vækst for deltagerne, er 
det nødvendigt, at trænerne perfektionerer 
deres kompetencer med hensyn til 
færdigheder som: 

- empatisk lytning; 

- effektiv kommunikation; 

- evnen til at identificere deltagernes 
latente potentiale og til at fremme deres 
fremkomst; 

- evnen til at styre gruppen, at indeholde 
negativitet og tilskynde til samarbejde i 
gruppen; 

- Evnen til at forstå andre kulturer og 
fremme interkulturelt møde. 

 

  

STØT EMPOWERMENT 

Empowerment, når det understøttes i 
overensstemmelse med evidensbaserede 
tilgange, kan tjene som en udligner inden 
for social retfærdighed, hvor individuelle og 
samfundsmæssige potentialer bliver 
realiseret og handlet på. Begrebet 
empowerment besidder en lang række 
betydninger og begreber relateret til 
processen med migranters integration. I 
denne specifikke kontekst og dens praktiske 
formål handler empowerment om at 
udstyre migranter med færdigheder, viden 
og selvtillid til at tage kontrol over 
situationen og foretage positive ændringer 
i deres liv, idet de tager ansvaret for at guide 
sig selv i integrationsprocessen. 
Empowerment-tilgange har potentiale til at 
styrke deltagelsen ved at inddrage 
målgrupper og alle de vigtigste 
interessenter i beslutningstagningen under 
alle processer i et initiativ. Empowerment er 
vigtigt, fordi det kan hjælpe organisationer 
med at omsætte socialt ansvar til konkrete 
muligheder for integration og gensidig 
forståelse. 

 

  

SLÅ OP MED INTERESSENTER 

Når man arbejder på kritiske områder med 
migranter, er det afgørende at vedtage en 
tilgang baseret på et effektivt samarbejde 
mellem relevante interessenter. Især kan 
en tværsektoriel tilgang være nøglen til at 
skabe væsentlige og bæredygtige 
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forbedringer. Da social ulempe og isolation 
ofte er multidimensionelle og derfor kræver 
multidimensionelle tilgange, bør effektive 
initiativer overveje samarbejdet med 
interessenter fra forskellige sektorer såsom 
sundhed, uddannelse, beskæftigelse, 
boliger og byplanlægning. Interventioner på 
tværs af sektorer vil tillade en kombination 
af tiltag, der fokuserer både på individet 
såvel som på individets kontekst. 

 

OVERVÅGNING OG EVALUERING 

Overvågnings- og evalueringsaktiviteter er 
vigtige projektledelsesfunktioner, der giver 
organisationerne mulighed for at 
konstatere, om projekter når deres mål. 
Mens overvågning er en løbende funktion, 
der giver indikationer på fremskridt eller 
manglende fremskridt, er evaluering en 
tidsbestemt øvelse, der har til formål på en 
systematisk og objektiv måde at vurdere 
relevansen, ydeevnen og succesen af 
igangværende eller afsluttede projekter. 
Overordnet set bør overvågning og 
evaluering betragtes som både informativ 
og formativ, fordi de giver information, der 
kan føre til forbedringer af såvel aktiviteter 
som organisationer. Overvågning og 
evaluering er vigtige værktøjer til at vurdere 
virkningen af initiativer rettet mod 
migranter. Tilsammen tilbyder de data, der 
kan hjælpe organisationer med hensyn til 
beslutningstagning, effektivitet og 
ansvarlighed, hvilket igen er afgørende for 
at opretholde legitimitet. 

 

  

KONTROLLER OG FORBEDR DIN 
GOVERNANCE 

God regeringsførelse må betragtes som et 
koncept til at lede en organisation på en 
demokratisk og ansvarlig måde; den er 
baseret på de 4 hovedprincipper (Lowther 
et al. 2016; Digennaro et al. 2019): 

 

Demokrati 

● Har klare og omfattende 
vedtægter og regler 

● Sikre åben og hyppig adgang for 
medlemmer til at påvirke den 
politiske og strategiske retning og 
ledelse 
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● Tillad medlemmer at have lige 
rettigheder til at stille op og 
stemme til ledelsesfunktioner 

● Giv medlemmer, frivillige og 
medarbejdere mulighed for at de-
battere og påvirke de centrale 
beslutninger 

● Fremme mangfoldighed i organer 
og medarbejdere 

● Afstå fra enhver form for diskrim-
ination 

 

Gennemsigtighed 

● Etablere og afsløre organisa-
tionens vision, mission og strategi 

● Udgiv vedtægter, vedtægter, poli-
tikker og procedurer 

● Etablere og offentliggøre det 
økonomiske koncept og yderlig-
ere oplysninger (budgetter, 
regnskaber, offentlig støtte, spon-
sorer, donationer) 

● Oplys vidensgrundlaget for vigtige 
beslutninger 

Ansvarlighed 

● Definer klare ansvar for de for-
skellige dele af organisationen, 
herunder bestyrelse, ledelse, per-
sonale, frivillige og frivillige 
bestyrelser 

● Rapporter regelmæssigt om 
hovedspørgsmål 

● Hav passende kontrolmekanis-
mer på plads 

● Vurder organisationens risici 
● Hav politikker om interessekon-

flikter og unødige fordele på plads 
● Hav passende forebyggende 

foranstaltninger på plads 
 

Inklusion af interessenter 

● Identificer de interessenter, der 
skal involveres i forhold til forskel-
lige problemstillinger 

● Etabler en politik for at lade inter-
essenterne deltage i beslut-
ningstagningen. 

FLEKSIBILITET 

Organisationer, der arbejder med 
migranter, opererer i et komplekst og 
hurtigt skiftende miljø. Dette kræver en vis 
grad af fleksibilitet fra organisationer til at 
imødekomme individuelle behov og tilpasse 
sig ændringer, der kan påvirke den sociale 
kontekst, hvori organisationerne 
implementerer deres initiativer, især hvis 
de er placeret i kritiske områder. I dette lys 

  



   

70 
 

er fleksibilitet et vigtigt spørgsmål for en 
organisation, der ønsker at arbejde med 
migranter på en effektiv måde. Fleksible 
organisationer er mere i stand til at være 
proaktive, tilpasningsdygtige og 
modstandsdygtige. De har også en bedre 
chance for at overleve i et foranderligt og 
komplekst miljø. En organisation, der 
ønsker at opnå et tilstrækkeligt 
fleksibilitetsniveau, skal tage følgende 
nøgleelementer i betragtning: Den 
organisatoriske struktur skal 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 præstation. Fleksibilitet og 
effektivitet kan øges ved at anvende en 
participatorisk tilgang, der involverer 
målgruppen og alle relevante interessenter 
i processerne; de menneskelige ressourcer 
skal være udstyret med en bred vifte af 
kompetencer og færdigheder; aktiviteterne 
skal kunne tilpasses eksterne forandringer, 
særligt i forhold til målgruppen for at øge 
omfanget af deltagelse. 

 

BÆREDYGTIGHED 

Projekter, der har sociale mål, giver ofte 
vanskeligheder med at opnå langsigtet 
bæredygtighed fra et økonomisk synspunkt. 
For at minimere disse vanskeligheder er det 
ønskeligt, at foreningen når følgende mål: 

a) Diversificering af finansielle kilder: 
Sport og sociale projekter kan finansi-
eres af forskellige operatører, offen-
tlige og private. Det er vigtigt at akti-
vere så mange økonomiske kanaler 
som muligt for at få flere muligheder. 
Ofte kunne projekter, der startede 
som pilotprojekter med én type finan-
siel støtte, opnå bæredygtighed ved 
hjælp af alternative kilder; 

b) Bredt netværk: Jo større netværk or-
ganisationen har, jo større er 
mulighederne for at få støtte til at 
gennemføre projekter. Dette gælder 
både for "in natura"-støtte (inklusive 
frivilligt arbejde) såvel som 
økonomisk støtte; 

c) Diversificerede interne færdigheder: 
Foreninger bør forsøge at involvere 
mennesker med forskellige bag-
grunde og færdigheder, ikke kun ud 
fra et teknisk synspunkt (f.eks. 
trænere, instruktører, sociologer 
osv.), men også ud fra et 
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ledelsesmæssigt og organisatorisk 
synspunkt. For eksempel kunne per-
soner med erfaring i fundraising, 
økonomistyring, organisation , me-
diestyring osv. yde nyttig støtte og in-
formation til at garantere projektets 
bæredygtighed også på lang sigt. 

d) Kommunikation: det er vigtigt at kom-
munikere projektfremme og re-
sultater til projektsponsorer, men 
også til et stort samfund. En god kom-
munikation er grundlaget for at 
tiltrække nye mennesker og 
økonomiske ressourcer. 
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PILOTTEST 
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PRÆSENTATION 

Som en del af WP3 satte hver partner et team på 3 eksperter (1 træner, 1 træner, 1 evaluator med erfaring i social 
inklusion), som var påkrævet for at anvende den metodiske tilgang i en række specifikke miljøer - (fængsler, 
forstæder, flygtningelejre) – ved at målrette mod mennesker med forskellige sociokulturelle baggrunde og bruge 
forskellige tilgange (individuel sport, holdsport, social støtte osv.). 

Implementeringsprocessen, der blev gennemført i så forskellige miljøer, producerede feedback delt mellem 
projektpartnere og giver forskerteamet mulighed for at indføre forbedringer i den metodiske tilgang og dens 
værktøjer, så de med succes kan anvendes i andre sammenhænge. 

Denne del af TOOLKIT har til hensigt at præsentere pilottestene også som varepraksis til udvikling af 
indvandrerintegrationsintervention er for indvandrere gennem sport 
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GIRL POWER PILOTTEST - ABSTRAKT 

Navn på projekt Girl Power Leadership program 
Kritisk område Underprivilegerede samfund / Ghettoer 
Målgruppe Flygtninge- og migrantkvinder 

 
Girl Power lancerede et lederskabs- og mentorprogram under SIMCAS pilottest for flygtninge og 
asylansøgere, der bor i flygtningecentre og underprivilegerede samfund. SIMCAS Pilot-projektet fandt sted 
i forskellige områder af Danmark. Målgruppen var flygtningekvinder & piger i alderen 16+. 
Girl Power Leadership & Mentorship Program havde hovedformål: at styrke flygtningekvinder og nye 
kommercielle i Danmark ved at tilbyde uddannelsesmæssige og sportslige muligheder; at fremme sund 
livsstil blandt flygtninge; at skabe netværk og jobmuligheder for flygtninge; at fremme inklusion og 
mangfoldighed og aktiv deltagelse i samfundet; at vejlede flygtninge til at gøre deres stemme og deres 
historier hørt. 
 
Programmet bestod af tre ledelses- og mentorakademier og ugentlig fodboldtræning og deltagelse i en 
fodboldturnering. Dette program blev udviklet efter at have gennemført en fornyet undersøgelse blandt 
flygtningekvinder for at forstå deres behov og udvikle et innovativt program, der opfylder deres behov. 
 
Under Girl Power ledelses- og mentorskabsprogrammet blev deltagerne trænet i at opdage deres Give 
Tilbage til samfundet, så organisationen kunne støtte dem i deres projekter. Mentorerne støttede dem i 
deres Formål opdagelsesrejse 
 
Citat fra en af pigelederne 

"At flygte fra Afghanistan og blive flygtning var den hårdeste begivenhed i vores liv, vi oplevede. Jeg 
var så bange for at være alene uden identitet i et nyt land, men efter at have deltaget i Girl Power-
træningerne kan jeg nu med glæde sige, at jeg har et stærkt netværk, jeg føler tilhørsforhold, og jeg 
kan bruge min passion til at coache yngre piger og være et godt forbillede" 

(Sima Kamal) 
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CHoG PILOTTEST – ABSTRAKT 
 

Navn på projekt CHoG Damer * 
Kritisk område Udsatte lokalsamfund/kvarterer 
Målgruppe Flygtningekvinder i alderen 15+ 

 

Pilottesten fandt sted forskellige steder i Berlin, hvor deltagere kom fra Berlin og de omkringliggende områder 
i Brandenburg i lokalsamfundet. Nogle af deltagerne bor i flygtningelejre og byforstæder i udsatte samfund. 
Hovedmålet var flygtningekvinder i alderen 15+ med sociale ulemper i forhold til manglende indkomst, 
migrantstatus, kønsdiskrimination, racisme, religionsdiskrimination, manglende socialt netværk, psykisk stress 
(traumer, usikkerhed), sproglige problemer, vanskelig adgang til uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter. 
Efter deltagernes ønsker er de faste fodboldaktiviteter også blevet ledsaget af mere specifikke arrangementer 
som udflugter, skøjteløb, madlavning sammen, picnic, klatring og så videre. Den centrale del af projektet er 
tilrettelæggelsen af ugentlige åbne fodboldsessioner med fokus på sjov, fitness og inklusion. Denne 
uddannelse har stået på i ti år. Det var deltagerens ønske at opdage nye sportsgrene. Derfor blev der udviklet 
boksesessioner, yoga-sessioner og rulleskøjtegrupper på ugentlig basis. Projektet giver flygtningekvinder 
mulighed for aktivt at skabe og bestemme deres fritid i modsætning til et potentielt liv uden perspektiver i 
flygtningecentre. 
Sessionerne er en let tilgængelig uddannelsesmulighed for flygtningekvinder uden omkostninger og 
bureaukratiske forhindringer. Desuden er spillere engageret i en række tjenester og social støtte efter hver 
træningssession. En socialrådgiver støtter hver session. Spillere kan diskutere problemer ud af deres hverdag 
i et sikkert rum og med mennesker, som de føler sig godt tilpas med. 
Kvalificeret og erfarent personale ydede individuel støtte til flygtninge ved at henvise dem til lokale 
fodboldklubber, skabe en mere afbalanceret og sund livsstil for sig selv, støtte deres søgen efter bolig, 
lærepladser og job, bistå med juridiske spørgsmål og henvise til egnede advokater og rådgive om social 
aktiviteter i Berlin. 
 
Vi har udviklet vores metoder til at designe et program, der er gearet til flygtninges behov, gratis, 
registreringsfrit, sprogfølsomt, tålmodigt med eleven og baseret på sjov og ikke præstation. 
 
Vidnesbyrd fra nogle trænere og deltagere i CHog-pilottesten  
 
”Jeg kan godt lide at spille fodbold med andre og engagere mig socialt. I et spil med mange spillere er det 
nødvendigt, at én person leder dem i dette. “ 
”For mig betyder boksning altid at udforske og overvinde sine egne grænser, både fysisk og mentalt. Som 
træner synes jeg, det er fantastisk at få disse oplevelser sammen” 
 
"Som afghansk kvinde uddannede jeg mig til træner i Afghanistan, efter at Talebanerne overtog landet, fik 
jeg ikke længere lov til at træne, men denne situation forhindrede mig ikke i at nære min passion for at 
være træner" 
“ Børn er særligt vigtige for mig, så jeg prøver at træne med dem sammen. Sport er den bedste måde at 
tilbringe tid med børn på" 
 
 
 
Link to full document 
Link to storytelling 
 
 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1hxKXW3v1-MBPPINcuCQHzCdK0poanK1t/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1nAycvUlMwPFRfXLz-RCoK6AKVBh0LHOt/view?usp=share_link
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ORGANISATION EARTH PILOT TEST - ABSTRAKT 
 

Navn på projekt Futbolt 
Kritisk område Flygtningelejre 

Målgruppe Flygtningebørn og -teenagere 

 
OE-pilottesten blev implementeret på tværs af 6 flygtningelejre i Eleonas, Schisto, 
Ritsona, Malakasa, Volos og Korinthos og vært for over 2.000 børn, hvoraf nogle var involveret i sportsudstyr, 
workshops og udflugter uden for flygtningelejrene i samarbejde med andre organisationer. To af dem (Elonas 
og Schisto) er beliggende inde i Attika-regionen og Athen. Resten af de nævnte flygtningelejre ( Ritsona, 
Malakasa, Corinthos, Volos) ligger alle uden for byen Athen og Attika-regionen. 
Flygtningebørn og -teenagere (i alderen 7-17) fra Afghanistan, Iran, Syrien, Congo, Irak, Somalia og andre, 
der lever i dårligt stillede forhold med hensyn til social inklusion og integration, manglende følelse af at 
høre til, mangel på tilstrækkelig indkomst, mangel af administrativ støtte/faciliteter, manglende psykosocial 
støtte var involveret i aktiviteterne. 
Aktiviteten havde til formål at styrke deltagernes sociale inklusion med en metode, der bruger fodbold og 
andre sportsrelaterede aktiviteter som redskab til refleksion og som et middel til at drive forandring for at 
forbedre livet for børn og unge også uden for- lejren en gang om måneden for at fremme social udveksling 
og integration med lokalsamfundet og værdier, der skal respekteres: engagement, teamwork, respekt, 
ydmyghed, ambition. 
Disse aktiviteter refererer ikke kun til sport, men også til en bred vifte af kulturelle, rekreative og 
uddannelsesmæssige aktiviteter. Faktisk blev der arrangeret fodbold- og sjove aktiviteter baseret på 
målgruppernes behov, introduktionssessioner til sport (volley, håndbold, gymnastik, yoga, tae kwon-do), 
undervisningssessioner og ture/besøg på en månedlig måde. basis, familielege med inddragelse af 
forældre, fodbold og sjove aktiviteter i form af minifestivaler og udflugter. 
OE bruger sport som et redskab til positiv social forandring, integration og samhørighed, og metoden blev 
leveret fra Barca-fonden baseret på 5 værdier: indsats, ambition, respekt, teamwork, ydmyghed. Det har til 
formål at formidle værdier relateret til idræt for at tilskynde til holdningsændringer, fremme sunde vaner 
for børn og unge, fremme ligestilling mellem kønnene, give styrkende oplevelser for børn og unge, give 
plads til at møde hinanden og dialog og udveksle erfaringer med fremme social samhørighed og inklusion. 

Vores aktiviteter fokuserer på social påvirkning, hvor alle kan prøve, fejle og lykkes, og hvordan 
uddannelsesmæssige og rekreative aktiviteter skaber muligheder for at interagere med lokalområdet, 
uddanne frivillige og fremme social interaktion gennem sportsaktiviteter. Metoden i dette program er ikke 
at opnå ekspertise inden for sport, men at skabe en positiv forandring ved at fremme vækst og udvikling 
af børn og unge gennem forskellige sportsspil. 

(Organisation Earth) 
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US ACLI PILOT TEST - ABSTRAKT 

Navn på projekt Rugby og italiensk klasse 

Kritisk område Fængsler 

Målgruppe Udenlandske og italienske fanger 

 

Den italienske pilottest blev udviklet i fængslet i Bologna med navnet "Dozza", det vil sige et af de italienske 
fængsler, der er karakteriseret ved overbelægning og en høj procentdel af immigranter: på en samlet 
kapacitet af instituttet på 502 fanger er fængselsbefolkningen repræsenteret af 756 fanger, hvoraf 404 er 
udenlandske personer. Disse numeriske data repræsenterer både en værdi og et behov for at organisere 
aktiviteter, der kan skabe dialoger mellem forskellige kulturer og sprog. Inden for Dozza-fængslet er der 
mange aktiviteter/tjenester/interventioner rettet mod indsatte, takket være områdets institutionelle og 
sociale netværk. US ACLI har allerede implementeret sportsaktiviteter i dette fængsel, og fangerne er meget 
interesserede i dem (de bruger meget af deres fritid på at spille fodbold, og de danner et rugbyhold). Fængslet 
i Bologna er næppe blevet ramt af pandemien, både på grund af Covid-19 inficerede mange fanger og på 
grund af fanger uroligheder og efter protester, udløst af reduktion af møder med deres familier og orlov på 
grund af coronavirus-nødsituationen.  Aktiviteten har fokuseret på to hovedområder både med hensyn 
til emner og mål: rugby og styrkelse af italiensk sprog.Omkring 20 fanger, både udenlandske og 
italienske, var involveret i aktiviteterne, identificeret i samarbejde med referencetal inden for 
fangebehandling. De er i aldersgruppen 20-40 år og kommer hovedsageligt fra europæiske lande, andre fra 
afrikanske og amerikanske lande. Ud over de subjektive vanskeligheder i forbindelse med frihedsberøvelse 
oplever fangerne dagligt problemer med sameksistens og integration på grund af situationen med 
overbelægning, deres migrantbaggrund og på grund af manglende kendskab til det italienske sprog. Hele 
aktiviteten har omfattet: træningsmøder, der omhandler rugbydisciplinen og andre sessioner med 
fokus på fair play-etikken; undervisning i italiensk sprog ved hjælp af tekster, sange og musikstykker, 
der fortæller om en social sport, solidaritet, et rum for at lære positive værdier og principper. Når man 
ankommer til et fremmed land, har folk generelt en tendens til at lære "behovets ord", fordi de er 
funktionelle i forhold til de første behov i forbindelse med integration i det nye territorium. SIMCAS 
pilottest valgte i stedet ordene om inklusion, og understregede idrætten som et område for undervisning 
i italiensk som fremmedsprog - kort sagt LS. Valget var også dikteret af de metoder, der kunne anvendes, 
som var mere relevante i forhold til målet om så vidt muligt at skabe en let kontekst og genopbygge et 
klima, hvor alle kunne være hovedpersoner. Under alle møderne blev deltagerne opfordret til at spille 
en aktiv rolle, for at føle sig værdsat som mennesker, med evner og grænser, og ikke kun 
identificeret som et nummer. 

“I løbet af de sidste par måneder har vi bygget sportens alfabet, genlæst og analyseret reglerne for 
rugby og principperne for fair play, beskrevet holdkammeraten, lyttet til De Gregori og diskuteret 
vores eget liv, hvordan sport hjælper de indsatte på deres vej, hvor meget det har forenet dem, og 
hvordan det nogle gange bliver et rum og en tid med 'frihed'. De Gregori selv synger Du kan ikke 
dømme en spiller efter et straffespark', og det er lidt af budskabet, som vi måske også skal lære: fanger 
har begået en forbrydelse, alvorlig eller ikke alvorlig, men de har chancen for at starte igen fra kl. den 
fejl at nå en ny selvbevidsthed. Men i løbet af de timer, vi deler, indser vi, hvor meget sport i 
virkeligheden kan forene alle, på trods af de forskelligheder, der bliver en mulighed for konfrontation, 
dialog og viden om sig selv og om den anden. For alle. Og sådan var det også for mig”    (Rosa De 
Angelis, interkulturel formidler, SIMCAS personale) 
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SUS PILOTTEST - ABSTRAKT 
 

Navn på projekt Sport i lokalsamfundet 
Kritisk område Lokalsamfund i land- og bymiljø 

Målgruppe Anden generationer migrant 

 

Sports Union of Slovenia er den vigtigste paraplyorganisation for sport for alle i Slovenien med over 
hundrede og firs medlemmer, placeret over hele landet. 

Målgruppen for SIMCAS-pilottesten i Slovenien var andengenerationsindvandrere, hovedsagelig fra de 
tidligere Jugoslavien-lande. Deltagerne i fysiske aktiviteter var personer i alle aldre og begge køn, og med 
forskellige niveauer af fysisk form. 

Under pilottesten fulgte trænerne og trænerne nøgleprincipperne fra den metodiske tilgang, udviklet under 
SIMCAS-projektets første periode. Fem lokale partnere blev til at gennemføre pilottestaktiviteterne. 
Sportsorganisationer fra 5 byer tilbyder forskellige organiserede sportsaktiviteter, såsom basketball, rugby, 
organiseret træning for voksne og ældre, vandgymnastik, kampsport, selvforsvar for kvinder, dans, 
svømmekurser osv. Ved at lære baggrunden for deltagere planlagde træner sportsaktiviteterne mere 
effektive. Ændring af spillereglerne under nogle øvelser og tilføjelse af innovative sportsøvelser har haft 
den mest positive effekt. At bruge andre sportsgrene som en komplementær træning gør organiserede 
fysiske aktiviteter sjovere og øger også niveauet af fysisk læsefærdighed. Som følge heraf blev alle 
deltagere delt i fysiske aktiviteter mere ligeligt uanset deres tidligere sportsfærdigheder, fysiske tilstande 
og selvtillid. Som et resultat steg deltagelsen i almindelige sportsaktiviteter. Og flere smil blev sat på 
deltagernes ansigter. Sport kan bruges som et værktøj til udvikling af bløde færdigheder. Efter at have 
integreret flere øvelser rettet mod særlige bløde færdigheder som ledelse, teamwork, kommunikation og 
kreativitet, rapporterede trænere om synlige ændringer i adfærd hos nogle deltagere. For eksempel 
forbedret selvtillid, mindre generethed, bedre kommunikation med trænere og med de andre deltagere. 

Grupperne blev mere homogene, og nogle nye venskaber blev opbygget. Succesen med social inklusion var 
især synlig blandt voksne grupper, hvor deltagerne nu begyndte at hænge sammen og hjælpe hinanden uden 
for at organisere sportsaktiviteter. At opbygge et tværfagligt team ved at invitere eksperter fra andre 
sektorer, såsom psykologer og socialrådgivere, har haft en positiv effekt på såvel deltagerne som trænerne. 
I tæt samarbejde med andre eksperter modtog trænerne værdifuld viden om, hvordan man bruger sport som 
et værktøj til social inklusion og personlig udvikling. 

Deltagelse i SIMCAS-pilottesten mindede sportspersonalet om, at den årlige evaluering er vigtig og 
nødvendig. Samt at antallet af deltagere og mængden af vindende spil ikke er de eneste indikatorer, der viser, 
hvor vellykket leveringen af et bestemt sportsprogram var. 

Baseret på feedback fra sportspersonale fra deltagende lokale partnere, er det tydeligt, at SIMCAS metodiske 
tilgang har positiv indvirkning på både deltagerne og sportspersonalet. 
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CEPE PILOTTEST – ABSTRAKT 

Navn på projekt Esport i Barris (aktive kvarterer) 

Kritisk område Udsatte samfund/kvarterer 

Målgruppe Anden generations migranter 

 

Pilottesten blev implementeret i byen Banyoles, hovedstaden i Pla de l'Estany-regionen, 100 km væk fra 
Barcelona. Byen er meget aktiv, med mange sportsbegivenheder, der finder sted hvert år, nogle af dem 
kendt verden over. 20.000 indbyggere bor i Banyoles, hvoraf omkring 20% er af indvandreroprindelse. 

Den nuværende byopdeling af byen fremmer socioøkonomisk differentiering mellem kvarterer, hvilket 
fører til iboende karakteristika baseret på befolkningen, der bor i dem. For at imødegå denne 
differentiering har Cepe promoveret græsrodssport såvel som traditionelle sportsspil, sportsværdier og 
evner for livet ved at dynamisere de offentlige sportsområder, der ligger i de samme kvarterer. 

Græsrodssport er kendt for at være effektive til at bringe mennesker sammen, men også traditionelle 
sportsspil kan fremme en følelse af tilhørsforhold og empowerment i modsætning til andre 
sportsaktiviteter. Det er gennem en kombination af begge aktiviteter, husk deltagernes synspunkt, at 
interventionen kan lykkes. 

Børn fra 6 til 12 år og teenagere fra 13 til 18 år er hoveddelen af målgruppen. De deltager i de ugentlige 
aktiviteter, to gange om ugen, i 1,5 time, hver session involverer familier i nogle af aktiviteterne, ved at 
ledsage deres børn. Der var også agenter fra forskellige sektorer og med det fælles mål om inklusion for 
øje. De fleste af disse deltagere er andengenerationsmigranter, overvejende fra Nordafrika og lande syd for 
Sahara som Marokko, Senegal og Gambia. 

Ved at fremme social sammenhængskraft og sameksistens i regionen gennem idræt og fysisk aktivitet for 
børn og unge, tilbyde inkluderende aktiviteter og foranstaltninger til at lette adgangen til alle de 
gennemførte aktiviteter, blev der opnået håndgribelige mål, som havde en effekt på deltagerniveau, 
nabolaget, byen og interessenter. 

Fremme og organisering af fysisk aktivitet og sport med støtte fra skoler, idrætsklubber, tekniske 
fagfolk fra administrationen, folk med viden om sociale aspekter og mentorer er vores vision, 
som vi bruger som et værktøj til at arbejde med bånd relateret til kultur og rekreativ udvikling. 

(Cepe) 
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PRÆSENTATION  
Nye værktøjer til økonomisk bæredygtighed af sportsprojekter: 
"crowdfunding" 

Dette papir er en del af SIMCAS-projektet og har til formål at analysere mulighederne og kravene for at få 
succes med at finansiere sportsprojekter ved hjælp af crowdfunding-ordninger. 

Behovet for at levere et papir om dette emne skyldes vanskelighederne med at garantere bæredygtighed for 
sportsprojekter under forskellige aspekter (f.eks. sociale, miljømæssige osv.), men hovedsageligt ud fra et 
økonomisk synspunkt, hvilket betyder kapaciteten til at rejse finansiering til implementeringer 
sportsaktiviteter, og især til flerårige projekter. 

Alle projektpartnere oplyste, at de frem for alt fokuserer på traditionelle finansieringskanaler, såsom 
offentlige tilskud og sponsorater fra den private sektor, mens de ikke kender klart eller er ret skeptiske over 
for innovative værktøjer som crowdfunding. Idrætsorganisationernes største tilbageholdenhed med at bruge 
dette instrument skyldes ofte mangel på viden om det. Blandt de vigtigste observationer er, at det er for 
kompliceret og ikke egnet til små sportsklubber. 

Avisen understreger, at crowdfunding bliver mere og mere populært som en alternativ finansieringskilde til 
projekter i forskellige sektorer, fra teknologi til sport og kunst. Det er baseret på tre hovedprincipper: kræver 
et specifikt og klart projekt, involverer en høj diversificering af finansieringskilder, der investerer et lille beløb, 
og er baseret på ideen om, at flere investorers valg er mere korrekte end valg af enkeltpersoner. 

Der er forskellige former for crowdfunding, der kan reagere på forskellige finansieringsbehov, også baseret 
på de mål og mål, som hvert projekt har til hensigt at opnå. 

Crowdfunding kan således repræsentere en vigtig yderligere finansieringskilde for idrætsforeninger, 
herunder de små, der supplerer de traditionelle økonomiske kilder. 

Af denne grund indeholder rapporten tre dele: den første beskriver crowdfunding, præsenterer de forskellige 
former og forklarer fordele og ulemper ved hver type crowdfunding, der ligger til grund for, hvornår hver 
form bedre kunne bruges. I anden del beskrives nogle casestudier, der præsenterer forskellige succesrige 
finansielle strategier. Casestudier refererer til projekter finansieret med crowdfunding eller andre lignende 
tilgange baseret på en projektorienteret fundraisingstrategi. For hvert casestudie er de nøgleelementer, der 
har garanteret succesen, understreget. I tredje del gives en vejledning i form af spørgsmål; det vil støtte 
læseren i en analyse af dens styrker og svagheder og i at definere en korrekt finansieringsstrategi 
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RETNINGSLINJER FOR ANALYSE OG FASTLÆGGELSE AF EN KORREKT 
FINANSIERINGSSTRATEGI 

SUCCESIGE ELEMENTER I EN FUNDRAISINGKAMPAGNE 

For at få succes med en fundraising-kampagne er det nødvendigt at forstå og/eller udnytte forskellige 
elementer. Blandt de mest relevante er: 

⮚ forslagsstilleren : For at præsentere et projekt for tredjeparter er det første element at give en klar 
og sammenfattende beskrivelse af forslagsstilleren; 

⮚ projektet : det projekt , som forslagsstilleren har til hensigt at finansiere, med en klar angivelse af 
bl.a. målene, aktiviteterne, den organisation, der skal vedtages, output og resultater, anmodet 
budget; 

⮚ netværket : det er hensigtsmæssigt at foretage en dyb analyse af de menneskelige ressourcer, der 
allerede er tilgængelige i organisationen , såvel som af det eksisterende eksterne netværk for at 
vurdere de tilgængelige færdigheder og knowhow og de ressourcer, der kan aktiveres til fundrais-
ing; 

⮚ finansplanen : det er relevant at have en klar forståelse af finansielle behov på mellemlang sigt, 
således at der kan defineres en klar finansiel strategi ved brug af forskellige finansielle kilder baseret 
på de forskellige behov; 

⮚ kommunikationsstrategien : det er nødvendigt at have en god og kontinuerlig kommu-
nikationsstrategi, der retter sig mod eksisterende og potentielle finansiører. 

I de følgende kapitler præsenteres en dybere analyse af hvert af disse elementer, der giver nogle 
indikationer/spørgsmål, der kunne guide læseren i en vellykket opbygning af en fundraising-kampagne. 
 
Præsentation af forslagsstiller 
 
Især skal følgende hovedoplysninger gives: 

⮚ en generel præsentation af organisationen , der kortfattet beskriver, hvem du er, hvad der er din 
mission og kerneværdierne, og hvad din motivation er med fokus på det foreslåede projekt; 

⮚ en beskrivelse af de projekter, der er relateret til den foreslåede aktivitet, som du allerede har gen-
nemført med succes; 

⮚ styrkerne ved din organisation, og hvordan du kan give en social merværdi til interessenter (f.eks. 
medlemmerne af foreningen, målbegunstigede, samfundet, de potentielle finansiører osv.). 

 
Beskrivelse af projektet 
 
En forenings liv er hovedsageligt baseret på gennemførelse af projekter, der også i samme organisation kan 
være meget forskellige fra hinanden, f.eks. med hensyn til varighed (f.eks. omstrukturering af et fitnesscenter 
eller en specifik begivenhed, der kan vare nogle dage eller få måneder eller deltagelse i en liga med det mål 
at nå højere divisioner, der kan vare nogle år), mål, der skal nås (træning, integration, opførelse af faciliteter 
osv.), involverede interessenter (private, offentlige osv.). ) eller for andre aspekter. 

Under alle omstændigheder, når et projekt skal præsenteres for tredjeparter (finansiører, partnere, 
begunstigede osv.), er det nødvendigt klart at beskrive følgende elementer: 

✔ Udfordringer : det er vigtigt at beskrive det miljø, som projektet vil blive implementeret i for at un-
derstrege , hvilke udfordringer og/eller huller, som projektet har til hensigt at løse og (delvist) løse 
(f.eks. tilstedeværelsen af immigranter, der ikke er integreret med lokalsamfundet ); 
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✔ Mål : det betyder at beskrive, hvorfor projektet er designet og vil blive implementeret. Det er muligt 
at identificere et generelt mål (f.eks. at integrere indvandrere i lokalsamfundet) og specifikke mål 
(f.eks. at lære dem det lokale sprog, at hjælpe dem med at dyrke en holdsport osv.), som sammen vil 
hjælpe med at nå målet som en helhed; 

✔ Aktiviteter : det er vigtigt at beskrive, hvordan projektet har til hensigt at nå de planlagte mål, og 
dermed beskrive de aktiviteter, der vil blive implementeret i løbet af projektets levetid og de 
værktøjer/metoder, der vil blive brugt. Det er muligt, at det for at nå ét mål vil være nødvendigt at 
gennemføre mere end én aktivitet (f.eks. kurser, deltagelse i seminarer osv.); 

✔ Resultater : det er vigtigt at angive, hvad projektet har til hensigt at opnå, med andre ord, hvilket vil 
være de resultater, som projektet har til hensigt at opnå. I dette tilfælde er det vigtigt at skelne mel-
lem de kortsigtede resultater (output), hvilket betyder det umiddelbare resultat af projektet (f.eks. 
50 unge mennesker med øget kendskab til det lokale sprog) og de langsigtede resultater (outcomes), 
som betyder den ændring, der projektet kan skabes på mellemlang/lang sigt (f.eks. antal pro-
jektstøttemodtagere integreret i lokalsamfundet, f.eks. spiller regelmæssigt i et sportshold); 

✔ Forudsætninger : er forhold, der skal være til stede for at programmet/aktiviteten kan lykkes, men 
som ikke er under direkte kontrol af projektlederen (f.eks. vinding af et offentligt tilbud). Ved beskriv-
else af en projektantagelse forventes det, at det vil ske. Hvis antagelsen ikke sker, er projektet nega-
tivt påvirket; 

✔ Indikatorer : består af en præcis, verificerbar og målbar beskrivelse af et mål eller en typisk karakter-
istik af et mål (f.eks. antal trænede personer); 

✔ Input : de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet med succes og nå de planlagte 
mål. De kan være i form af økonomiske ressourcer, menneskelige ressourcer eller andre gode, der 
kan være nødvendige for at gennemføre projektet (f.eks. tilgængelighed af et anlæg, udstyr osv.). 

  
Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem alle disse elementer. En tabel (med et forenklet eksempel) 
svarende til den efterfølgende kan hjælpe med at kontrollere sammenhængen og tydeliggøre hele projektets 
struktur. 
 

Udfordring
er 

Generel 
målsætnin
g 

Specifikt 
mål 

Aktiviteter Resultater Forudsætni
nger 

Indikatore
r 

Indgange 

Indvandrer
e ikke 
integreret i 
lokalsamfu
ndet 

At forbedre 
integration
en af 
indvandrer
e 

 

a) at øge 
indvandre
rnes 
sprogkun
dskaber 

b) at 
favorisere 
holdsport
sudøvelse 
af 
immigran
ter 

At 
organisere 
lokalt 
sprogkursu
s for 50 
indvandrer
e 

 

At 
organisere 
5 
sportstræni
ngskurser 
for 50 
immigrante
r 

50 
indvandrer
e med 
øget 
kendskab 
til det 
lokale 
sprog 

 

50 
immigrant
er, der 
dyrker en 
holdsport 

Tilgængelig
hed af 
fitnesscentr
e 

Antal 
trænede 
personer 

 

Antal 
frivillige 
involveret i 
projektet 

XXX euro 

  

10 
professionel
le 
(sproglærer
e, coaches, 
kulturformid
lere, ….) 

 

…….. 
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Netværksstrategi 
 
Organisationens interne og eksterne netværk kan give 
relevante muligheder for at identificere ny økonomisk støtte. 
Stil dig selv følgende spørgsmål for at kontrollere, om alle 
muligheder er blevet overvejet: 

⮚ Ved du godt, hvilke færdigheder, kompetencer og vi-
den dit interne netværk har (personale, frivillige, 
støttemodtagere, forældre til børn osv.)? 

⮚ Tilrettelægger du regelmæssige møder (enten for-
melle eller uformelle også via web (f.eks. skype, zoom 
osv.)), med dit interne netværk (gerne i små grupper) 
for at præsentere og diskutere projekter og 
økonomiske muligheder? 

⮚ Er folk i organisationen tilstrækkeligt uddannet til at 
rapportere målgruppens behov til din organisation? 

⮚ Har du et omfattende kort over dine interessenter? 
Kender du præcist deres behov, mål og strategi? 

⮚ Præsenterer og diskuterer du med medlemmerne af 
dit eksterne netværk (kommune og andre offentlige institutioner, andre foreninger, fonde, 
nuværende sponsorer, potentielle nye sponsorer mv.) på regelmæssige møder (enten formelle eller 
uformelle også via web (f.eks. skype, zoom) osv.)) samfundets behov, dine nye ideer og projekter, 
deres økonomiske strategier osv.? 

⮚ Ved du, hvad der sker i dit lokalsamfund vedrørende det projekt, du ønsker at implementere? Hvem 
gør hvad med de identificerede mål, mål, output, involverede interessenter osv.? Er du i stand til at 
udnytte (samarbejde, integrere, differentiere osv.) af det, der allerede eksisterer? 

⮚ Deltager du aktivt i aktiviteter organiseret i lokalsamfundet? 
 
Finansiel strategi 

En klar finansiel strategi på mellemlang sigt 
hjælper med at forstå reelle behov og til bedre at 
planlægge aktiviteter. Det giver mulighed for at 
identificere økonomiske huller og giver mulighed 
for at planlægge handlinger for bedre at 
diversificere finansielle kilder. 

⮚ Har du en klar forståelse af dine 
økonomiske behov på mellemlang sigt? 

⮚ Kan du tegne en udtømmende liste over 
potentielle finansieringskilder (ikke kun 
dem, du normalt bruger, men også dem, 
du aldrig har brugt)? 

⮚ Hvilke finansieringskilder bruger du i øjeblikket? 
⮚ Hvilke finansieringskilder kan du bruge, men du ikke bruger? Hvad er årsagerne til, at du ikke kan 

bruge disse kilder? 
 

⮚ Er det muligt at gennemføre konkrete handlinger for at generere indtægter/dækning af omkost-
ninger fra tjenester, faciliteter og aktiviteter? Har du startet en åben diskussion med folk i dit interne 
netværk for at diskutere nye ideer til at dække omkostninger og/eller tjene penge? 

⮚ Er du i stand til at definere en mellemlang/langsigtet finansiel plan (kilder og anvendelse af midler)? 
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⮚ Kan du definere en finansiel strategi (ressourcer, der kan aktiveres og nødvendige handlinger for at 
gøre det)? Hvem er de personer/professionelle, der skal involveres for at implementere den finansi-
elle strategi? Er de allerede i organisationen, eller skal de rekrutteres udefra (i det eksterne netværk 
eller uden for det)? 

⮚ Er nuværende og potentielle finansiører bekendt med aktiviteterne i din organisation? 
⮚ Har du haft drøftelser med nuværende finansieringskilder om nye eller alternative måder at finansi-

ere din organisation på? Kan de yde professionel støtte til at få adgang til nye økonomiske værktøjer? 
 

 

Kommunikationsstrategi 
 
Kommunikation er et meget vigtigt element for at få 
succes i fundraising-kampagner. Det bør være 
kontinuerligt (før, under og efter projekter) og bør 
målrettes så mange operatører som muligt (interne og 
eksterne netværk, men også personer/organisationer 
uden for de eksisterende netværk). En veldefineret og 
fokuseret kommunikationskampagne er også med til at 
styrke forbindelserne inden for det eksisterende 
netværk samt at udvide det. 

 
⮚ Har du en klar kommunikationsplan, der iden-

tificerer målene (f.eks. modtagere, frivillige, forældre, offentlige institutioner, finansiører, andre or-
ganisationer osv.), de budskaber, der skal kommunikeres (f.eks. organisationens værdier , aktiviteter, 
der skal implementeres, opnåede resultater, værdier tilføjet eller skabt osv.), midlerne til at bruge 
(e-mail, nyhedsbrev, workshop, webside, Facebook-side, Instagram osv.), præstationsindikatorerne 
til at kontrollere effektiviteten (f.eks. antal kontakter, antal og kvalitet af feedbacks , etc.)? 

⮚ Præsenterer du løbende dine aktiviteter og resultater for dine interne og eksterne netværk? 
⮚ Bruger du diversificerede medier (f.eks. møder, sociale medier, rapporter) for at nå forskellige mål 

og give diversificeret information? 
⮚ Tilrettelægger du dedikeret formel (f.eks. workshop for at diskutere et specifikt emne, afslutning af 

årligt aktivitetsmøde, præsentation af specifikke resultater osv.) og uformel (f.eks. invitation til 
træningsaktiviteter, møde med personalet, komsammenmøder osv.) møder med potentielle fi-
nansiører? 

⮚ Opdaterer du løbende dine interessenter om dine aktiviteter og resultater (f.eks. periodisk ny-
hedsbrev, årsrapport osv.)? 

⮚ Inviterer du modtagere, partnere og donorer til at præsentere dine mål, udfordringer og de eksis-
terende huller for at nå disse mål, der involverer dem i en diskussion om mulige løsninger? 

⮚ Har du en uafhængig bestyrelse, hvor interessenternes repræsentanter også deltager (lokalsamfund, 
donorer, begunstigede osv.)? De kan garantere tredjeparter vedrørende de gennemførte aktiviteter 
og opnåede resultater og kan støtte din forening i at udvide dit netværk og nå nye donorer/finansi-
erere. 

 
 

 

 

 

CROWDFUNDING PLATFORME 
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For at maksimere chancerne for succes er det vigtigt, som det også er for andre finansielle instrumenter, at 
vælge den bedst egnede operatør, i det konkrete tilfælde den mest passende platform for crowdfunding, 
hvor man skal lancere et nyt projekt. At besøge forskellige platforme og projektsider, analysere, hvordan 
succesfulde projekter er blevet præsenteret, og hvordan kommunikationen før og efter lanceringen af 
kampagnen er blevet styret, kan helt sikkert maksimere chancerne for succes. 

Denne del er beregnet til at give nogle nyttige links til crowdfunding-platforme 

Platforme dedikeret til sport 

❖ https://it.sponsor.me/ 
❖ https://sportfunder.com/ 
❖ https://makeachamp.com/it/ 
❖ https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding 
❖ https://www.crowdfunder.co.uk/funds/sports 

 
 
Liste over donationsbaserede crowdfunding platforme 
I donationsbaseret crowdfunding yder donorer økonomisk støtte til mennesker eller projekter uden at 
forvente noget afkast. Med andre ord tilbyder fundraisers ikke pengeafkast eller naturaliebetalinger til 
donorer. Denne form for crowdfunding bruges primært i non-profit-sektoren til at støtte forskellige formål 
(sociale, miljømæssige, velgørende) 
 

❖ https://charity.gofundme.com/c/why-gofundme-charity 
❖ http://fundly.com/benefit/ 
❖ https://nonprofiteasy.com/ 
❖ https://www.mightycause.com/ 
❖ https://www.justgiving.com/ 
❖ https://www.gofundme.com/ 
❖ https://fundrazr.com/ 
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SIMCAS 
Sport uden for grænser 
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