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Projektrejsen
Hvornår fandt projektrejsen sted?
2. november til 7. november 2014
Hvem deltog på rejsen?
Fra We-Aid: Af økonomiske hensyn var det kun muligt at sende en af sted på projektrejsen. Valget
faldt på vores medlem Ahmed Dualeh, som har den fordel, at han taler somalisk og kender VAA og
den lokale kultur godt.
Fra VAA: Gaaruun, projektkoordinator, Hareed (IT-mand).
Hvad var formålet med projektrejsen?
Her er, hvad vi skrev i ansøgningen:
”På projektbesøget vil vi besøge en række skoler og derudover tale med VAA og de lokale
skolekomiteer og
diskutere, hvordan udstyret og VAAs indsats i øvrigt bedst muligt kan bidrage til projektmålene. WeAid vil på projektbesøgetderudover have et fokus på en dialog om VAAs organisationsopbygning og
om hvordan civilsamfundet og VAAs frivillige bedst muligt inddrages i beslutningsprocesser på lokalt
og på organisatorisk plan. Derudover vil vi diskutere, hvilke accountabilitymekanismer, der er på
plads/kunne være brug for ift. Driften af skolerne.”
Derudover ville vi også dokumentere forsendelsen vha. ViewWorlds monitoreringsapp til
smartphone.
Vi blev nødt til at revurdere og nedjustere ambitionerne for projektrejsen en smule. Det skyldtes, at
vi fandt ud af, at vi havde haft urealistiske forventninger til denne, som ville blive svære at opfylde
ifbm. En kortere projektrejse. Vi fandt også ud af, at det nok var for tidligt i partnerskabet at tage
dialogen med VAA omkring en demokratisering af VAAs organisation, da det jo ikke er noget, WeAid som partner ”skal presse ned over hovedet” på VAA, men snarere en dialog vi kan tage over tid.
Desuden var det af sikkerhedsmæssige årsager ikke muligt at besøge skolerne i længere tid.
Med baggrund i GTS’ retningslinjer for projektrejser, besluttede vi derfor, at rejsen skulle indeholde
følgende:



Tilsyn med, at udstyret var kommet godt frem og installeret korrekt
Samtaler med lokale skolekommitteer, forældre, lærere og ældreråd ift, hvilke behov
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skolerne har fremover og hvilke VAA og We-Aid kan hjælpe med.


Fortalervirksomhed i form af en lokal festligholdelse på skolen i Belved Hawo, hvor der
bliver holdt taler fra bl.a. We-Aid og den lokale guvernør og repræsentant fra
undervisningsministeriet omkring vigtigheden af at børn kommer i skole, herunder også
pigebørn og børn fra sårbare målgrupper (herunder forældreløse, handicappede, internt
fordrevne).



M&E i form af udfyldelse af et monitoreringsskema via ViewWorlds smartphone-app, som
VAA har fået træning i at bruge. Vi måtte dog nedjusterer forventningerne til
rapporteringens omfang og valgte blot at stå fast på stamdata insamling.

Blev det overordnede formål med rejsen opfyldt jf. det I beskrev i ansøgningen?
Ja. Vi Bekræftede at skole udstyr var kommet godt frem og taget I brug. Vi fik dokumenteret vores
besøg og ibrugtagningen med mange billeder og video, som vi vil redigerer og benytte på vores
hjemmeside we-aid.org. Ligeledes holdt vi møde med ældrerådet, områdets guvernør og andre
interessenter i området angående betydningen af uddannelse.
Dette projekt har styrket V.A.A’s position i området betragteligt og både de og we-aid har opnået
praktiske erfaringer der tillader begge organisationer at arbejde mere effektivt ved fremtidige
projekter. Samtidig opnåede vi stor goodwill fra de lokale beslutningstagere der før havde været
meget skeptiske omkring rigtigheden af vores intentioner om at hjælpe området.
Hvem besøgte I under rejsen?
We-Aid besøgte Gedo Primary and secondary school I Belved Hawo District.
På de to øvrige skoler rejste VAAs projektkoordinator Gaaruun til og førte tilsyn med, at udstyret var
kommet godt frem og installeret korrekt.

Vurdering
Hvordan vurderer I relevansen og den fremtidige brug af det udsendte udstyr?
Udstyret er relevant fordi skolerne ikke havde møbler, tavler, fysik/kemi og IT-udstyr før.
Forsendelsen har dermed gjort det muligt at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for børnene på
skolerne i form af, at de nu har borde og stole og sidde ved.
Skolerne har nu fået tavler, hvilket er en stor hjælp i undervisningen.
Det har muliggjort, at børnene kan blive undervist i fysik/kemi, fordi lærerne nu har det fornødne
udstyr til at undervise i dette.
Det har også muliggjort, at eleverne kan blive undervist i IT, hvilket forøger deres jobmuligheder
senere hen i livet.
Forsendelsen har desuden hjulpet VAA og skolerne med at holde deltagergebyret nede og med
at kunne give flere fripladser, fordi forsendelsen er med til at holde de samlede udgifter til
skolerne nede. På den måde er forsendelsen med til gavne lokalsamfundene som helhed.
Hvordan vurderer I kapaciteten hos jeres partner til at udføre udviklingsarbejde?
Partneren har et stort netværk i lokalområderne og god kontakt til de forskellige interessenter –
herunder ældreråd, regering, skolekommitteer samt frivillige fra VAA.
Partneren har også erfaring med at arbejde i områderne, hvor organisationen har været til stede
siden 1996.
VAA virker til at have en del kapacitet, når det gælder: lokal mobilisering, fundraising og træning.
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Undervejs i processen omkring forsendelsen har vi dog måtte sande, at partneren godt kunne have
brug for kapacitetsopbygning inden for M&E og afrapportering.
Hvordan var rejsen med til at forme jeres partnerskab og jeres fremtidige planer?
Som nævnt tidligere har både V.A.A og We-aid gjort sig vigtige erfaringer i at håndterer en
kommunikation i mellem organisationerne og hver i ser få bedre indsigt i hvad det kræver at kunne
opretholde et frugtbart samarbejde mellem 2 organisationer der i den grad har 2 vidt forskellige
kulture.
Men ved at gennemføre dette projekt føler vi os rustede til at skalerer indsatsen op. Vores
leverance har virkelig gjort en forskel for de pågældende skoler og samfund, og har giver
indbyggerne i regionen håb om at også de kan modtage hjælp, idet de hidtil har været meget
isoleret og uden for rækkevide af langt de fleste NGO’er i Somalia. Vi blev på projektrejsen
præsenteret for adskillige naboskoler der har samme store behov for selv det simpleste udstyr, og
disse ønsker vi i høj grad at imødekomme i fremtiden.
Andre kommentarer?
Vi har planlagt 2 dages evaluering med VAA i Nairobi i marts, hvor vi vil drøfte de udfordringer vi
oplevede under dette projekt og sammen ud færdige et regelsæt samt guideline for vores
fremtidige samarbejde baseret på vores hidtidige erfaringer.

Hvis I har lavet en beskrivelse fra rejsen til fx jeres medlemmer, må I meget gerne sende denne.
Projektrejsen skal være afsluttet 6 måneder efter bevillingen med mindre DMR-U har givet tilsagn
om en anden tidsramme.
Rapporten (max 3 sider) sendes senest én måned efter afholdelse til genbrugtilsyd@dmr.org att.
Birgitte Pedersen.
Husk at medsende regnskab og bilag for projektrejsen.
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