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ProjektPuljen - bevillinger 2003 – 2011:

I alt 298 bevilligede projekter og aktiviteter

Partnerskabsaktiviteter:

66 bevillinger 
– heraf kommer 7 ind 
under kategorien 
”Vækst og 
Beskæftigelse”

Projekter:

232 bevillinger
- heraf kommer 75 ind 
under kategorien 
”Vækst og 
Beskæftigelse”
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Indkomst‐
skabelse

Bæredygtig 
produktion

Afsætning 
/markedsføring

Produkt‐
udvikling

Kooperativ / 
organisering/ 
Kapacitets‐
opbygning

Teknisk 
/vocational
Træning

Rettigheder Jobskabelse
Mikrokredit / 
Låne/sparegr

I alt            82 25 30 63 55 10/37 8 9

Projekt

U‐landsforeningen Diálogos

Biavl i Bolivia

Danmission

Håb for fremtiden

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Styrkelse af civilsamfunds‐organisationerne på Altiplano

Internationalt udvalg HK Østjylland

Udviklings‐ og uddannelses‐projekt for kvinder i Arusha

Nepenthes

Certificering for småskovbrugere i Honduras

Danmarks Biavlerforening

Udvikling af biavl med Apis cerana hos etniske minoriteter i 
Vietnam

International Aid Services (IAS)

Forbedrede uddannelses‐muligheder for enlige forsørgere i 
San Ignacio, Paraguay

International Kontakt

Vestafrikanske tekstiler på internet. En uddannelses‐ og 
indkomstskabende aktivitet

Caritas, Danmark

Soroti integreret udviklings projekt (Soroti integrated 
development project)
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Landbrug
Tekstil 

/Håndværk
Natur‐

ressource

Mine/Søfart/ 
Rettigheder 
/Fagforening

biavl Fiskeri Turisme IT Energi

34 16 7 7 4 3 3 1 1
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Mission Afrika
07-373-MP-jan
kr 999.152

Forbedring af levevilkårene for landbefolkningen i provinsen l'Extrème Nord

Resume:
Projektet støtter fattige landbofamilier i det nordlige Cameroun til at organisere sig 
omkring initiativer til øget produktion indenfor landbrug og dyreavl. Mindst 375 
familier vil organisere sig i mindst 75 små organisationer, som via træning og adgang til 
mikrokreditter vil øge deres årsindkomst med mindst 250 EURO pr. familie. 85 
medarbejdere i EFLC, der alle er fra projektområdet, trænes som animatorer og 50 
personer fra lokalsamfundet gennemgår inspirationskurser med vejledning i bedre 
udnyttelse af de lokale ressourcer. Projektet lægger vægt på at bryde den udprægede 
marginalisering af kvinderne og inddrage dem som anerkendte aktører i 
udviklingsprocessen.  Projektet bygger på samarbejde med de lokale myndigheder og de 
få andre NGO’er i området, især mikrokredit organisationer.

Cameroun
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PUGAD
07-403-MP-apr
kr 252.500

Udviklingsprojekt: Kooperativt fiskeriprojekt i Filippinerne

Resume:
Planlægning, organisering og implementering af et fiskeriprojekt (krabber), hvor ca. 60 
familier deltager fra tre, små fiskerlandsbyer på Samar. Hovedproblemet er fattigdom for 
marginaliserede fiskere, der udbyttes af mellemmænd, Gennem et kooperativ med eget 
udstyr, organisatorisk kapacitet og træning/uddannelse kan skabes et betydeligt højere 
indtægtsgrundlag, hvor kvinderne inddrages i produktionen gennem alternative 
indkomstskabende aktiviteter, der som slutresultat betyder et højere videns- og 
uddannelsesniveau, større indtægter, bedre levefod og ikke mindst en tro på egne kræfter 
og ressourcer, således at effekten rækker langt udover det lokale projektområde, og 
kooperativet kan være fortaler for retten til at organisere sig og stille krav om en indsats 
fra såvel de centrale som lokale myndigheder. Samarbejdspartneren er Guinbalagawan-
Cabadsan-Lamingao Multi-Purpose Cooperative.

Filippinerne
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Dansk-Ugandisk Venskabsforening
08-591-MP-jul
kr 400.000

Women Development Project

Resume:
Women Development Center, Gulu, er et uddannelsessted for kvinder, der tidligere har været 
bortført til en oprørshær eller af andre sociale/økonomiske årsager ikke har haft mulighed for 
normal skolegang. 
Dette projekt sigter mod at opbygge WDC’s kapacitet som center for uddannelse, netværk og 
fremstilling af tøj og dermed styrke dets position i lokalområdet og potentiale for 
fortalervirksomhed. 
Ved at styrke centrets kapacitet til at undervise kvinder i basale skolefag, husholdning/sundhed, 
skrædderfag m.m., kan centret blive et redskab til at kvinderne bliver selvforsørgende og dermed 
får et mere værdigt liv. 
Ved at styrke centrets kapacitet til at gennemføre workshops med undervisning i basale 
samfundsrettigheder, konfliktløsning, etc., kan centret blive et redskab til at kvinderne får større 
viden og mulighed for at deltage i netværk i lokalsamfundet, hvilket kan styrke deres selvværd og 
på længere sigt medføre bedre integration i samfundet. 
Ved at styrke centrets kapacitet til at fremstille tøj, vil centret få mulighed for at skabe indtægter og 
derved formindske afhængigheden af donorer.

Uganda
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3F - Solidaritet og Udviklingsbistand
09-681-MP-apr
kr 882.630

ISAC - 3F Promoting Filipino seafarers and their families' social and labour rights, 
health and welfare

Resume:
Formålet med indsatsen er at styrke organiseringen af filippinske søfolk og deres familier omkring 
forsvaret af deres rettigheder, sundhed og sociale velfærd, med særlig henblik på styrkelse af 
organisationen ISACs kapacitet indenfor fire områder: 

1)Yderligere at styrke kapaciteten til at opnå social retfærdighed på vegne af syge og 
tilskadekomne søfolk og deres familier (medicinsk kapacitet og 
internationale netværk)

2)Styrket kapacitet indenfor fortalervirksomhed, herunder en effektiv mediestrategi
3)En styrket kønsbevidsthed og kapacitet til at mindske discrimination, overgreb og 

vold mod kvinder indenfor søfart
4)Kapacitet til opsøgende arbejde i regionerne på baggund af uddannelse af undervisere
5)Kapacitet til at nå en bredere befolkningsgruppe via en effektiv mediestrategi


	Medlemserfaringer – Projektpuljen�2003-2010
	ProjektPuljen - bevillinger 2003 – 2011:��I alt 298 bevilligede projekter og aktiviteter
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

