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ANSØGNINGSSKEMA
PARTNERSKABSAKTIVTET

A. PARTNERSKABSAKTIVITET
A.1 Hvad er hovedtemaet for partnerskabsaktiviteten?
For alle ansøgninger:

Kun for ansøgninger over d.kr 200.000:








Beskriv kort hovedtemaet for aktiviteten.
Forklar de væsentligste (højst tre) grunde til at det er vigtigt
at dette tema tages op.
Hvordan indgår spørgsmål om kvinders og mænds særlige
forudsætninger, roller, behov og interesser i temaet?

Hvordan hænger dette tema sammen med det tidligere samarbejde I har haft med jeres partner?

Det centrale formal med projektet er at påvirke socialarbejdere, lærere, fængselspersonale og andre professionelle ’caretakers’, som arbejder med børn og unge, til at indarbejde spørgsmålet om seksuelt misbrug af
børn i deres daglige praksis og formidle deres viden videre til de børn og unge, de arbejder med.
Stairway Foundation Inc. i Filippinerne arbejder for at styrke børns rettigheder på flere fronter. I det foreslåede projekt vil vi tilbyde ’caretakers’ fra vores lokale samarbejdsorganisationer oplysning om børns rettigheder
og om seksuelt misbrug af børn samt træning i at identificere, håndtere og ikke mindst forebygge tilfælde af
incest og pædofilt misbrug af børn.
Et sekundært men vigtigt formål med projektet er endvidere at forstærke en proces, hvor Stairway Foundation udvikles fra at være en serviceorganisation, der yder hjælp til konkrete børn, til i stigende grad at være et
videncenter, der opsamler erfaringer, udvikler metoder og værktøjer og formidler sin viden og ekspertise til
både statslige og ikke-statslige partnerorganisationer i Filippinerne.
Stairway Foundation Inc. har i forlængelse af 10 års arbejde med hundreder af børn bl.a. fra gaden i Manila,
fra lokalområdet på Mindoro Island og i et af Manilas store fængsler opbygget en betydelig ekspertise i at
hjælpe misbrugte børn og i at træne og uddanne caretakers.
Såvel incest som vestlige pædofiles misbrug af børn er meget udbredt i Filippinerne. Begge emner er imidlertid stærkt tabubelagt i det konservative, katolsk dominerede land, og der er kun ganske få organisationer der
(som Stairway Foundation Inc.) har erfaringer, metoder og pædagogiske værktøjer til at træne ’caretakers’ –
og som har viljen til at tage emnet op i medier og i forhold til myndigheder, NGO’er og meningsdannere.
Vi oplever en meget stor interesse fra NGO’er og lokale myndigheder i Filippinerne, som ønsker at vores
erfaring og ekspertise. Der har vist sig at være en massiv efterspørgsel efter de workshops og undervisningsforløb, vi kan tilbyde. Det er som om, tiden nu er moden – nu mangler vi blot ressourcerne til at komme i
gang.
Mænds og kvinders vidt forskellige adfærd og roller i forhold til seksuelt misbrug af børn er centralt i den pædagogiske og metodiske tilgang. Overgrebene begås så godt som udelukkende af mænd, mens det oftest er
kvinderne der må ’rydde op’ i rollerne som mødre og lærere/socialarbejdere/psykologer. Disse fag er også i
Filippinerne overvejende besat af kvinder. Tilsvarende er drenges og pigers forskellige risiko og adfærd i
forbindelse med misbruget indarbejdet i det pædagogiske materiale.
Foreningen Stairway Danmark har i 10 år arbejdet tæt sammen med den filippinske partner om såvel drift og
udvikling af børnecentret på Mindoro Island, produktion af tegnefilm og andet undervisningsmateriale, udvikling af pædagogiske værktøjer og metoder samt fundraising til arbejdet. I den foreslåede partnerskabsaktivitet vil dette samarbejde blive yderligere udbygget, bl.a. i form at yderligere pædagogisk støtte, deltagelse i
udvikling af næste tegnefilm, distribution af undervisningsmaterialer world-wide samt evaluering og formidling
af erfaringer fra projektet til brug for andre danske og udenlandske NGO’er.
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A.2 Hvilken sammenhæng indgår aktiviteten i?
For alle ansøgninger:





I hvilke lande og lokalområder skal aktiviteten foregå?
Hvilke organisationer og nøglepersoner vil indgå i aktiviteten?
Beskriv de forhold der udgør vigtig baggrundsviden for at vurdere relevansen af aktiviteten (f.eks. de sociale, økonomiske, politiske forhold)?

Aktiviteten vil primært foregå i kommuner og institutioner i Filippinerne, men perspektivet er bredere. Vores
tegnefilm ’Daughter’ om incest er således præsenteret på flere internationale konferencer og planlægges
distribueret og brugt over hele verden. På verdens største tegnefilmfestival i Annecy i Frankrig vandt filmen i
juni såvel førstepris i kategorien videnskabs- og undervisningsfilm som UNICEF’s specialpris. Tilsvarende vil
undervisningsmateriale og erfaringer fra det foreslåede projekt blive udbredt til andre organisationer både i
Filippinerne og i andre lande.
De to vigtigste organisationer i projektet er Stairway Foundation Inc. i Filippinerne og foreningen Stairway
Danmark. Desuden indgår en række filippinske samarbejdspartnere (se mere under pkt. B 7)
Nøglepersoner i Filippinerne:
 For Stairway Foundation Inc: Projektleder Lars Jørgensen, projektmedarbejder Monica Ray vil stå for
projektets planlægning og gennemførelse.
 Undersecretary (departementchef) Lourdes Balanon, Department of Social Wellfare & Development,
vil understøtte projektet på landsplan, åbne døre, og skabe netværk.
 Perla S. Intia, Director for publications, Department of Education, vil stå for udvikling af arbejdsmanualer specifikt til brug for forskellige faglærere og aldertrin i folkeskolen.
 Zenaida Rosales, Director CPTCSA, rådgiver og assisterer i udvikling af undervisningsmaterialer og
metoder i oplysning og uddannelse.
 May Panganiban, Program coordinator på CPU Net, assistere i forhold til oplysning af NGOer.
 Mr Raffy Gamad, der både sidder som director for Cavite-provinsen Dept. of Social Wellfare and
Dewelopment kontor og som præsident for den landsdækkende Association of Social Welfare and
Development Officers in the Philippines, Inc. er en nøgle person I forhold til at nå ud til socialarbejdere og lærere i landets Local Government Units (LGUs)
Nøglepersoner for foreningen Stairway Danmark:
 Filminstruktør Katrine Nyholm, kommunikationskonsulent Tune Nyborg og uddannelseskonsulent
Karen Skou.
Projektet er vigtigt at tage op, fordi problemet med incest og pædofilt misbrug af børn er meget stort i Filippinerne, fordi der er et udbredt behov for kvalificeret rådgivning, træning og uddannelse, og fordi der lige nu
synes at være ’hul igennem’ til bl.a. myndigheder og offentlighed: Der er en gryende bevidsthed i det filippinske samfund om problemets omfang, men også en stor rådvildhed fordi der mangler konkret viden og værktøjer til at håndtere det. Det er hér, Stairway Foundation Inc. kan yde et værdifuldt bidrag.

A.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt?
For alle ansøgninger:

Kun for ansøgninger over d.kr 200.000:








Giv kort beskrivelse af de aktiviteter og den dialog der har ført til
udformningen af denne partnerskabsaktivitet.
Hvilke personer har deltaget i planlægningen?
Hvad har været henh. partnerorganisationens og den danske
organisations rolle?




Hvis der har været lavet Minipuljefinansieret ”Afsluttende
projektformulering” opsummeres hovedkonklusionerne.
Er aktiviteten en forlængelse eller ny fase af en lignende aktivitet eller projekt der tidligere er gennemført? Hvis ja, beskriv kort
erfaringerne fra dette projekt.
Har der været gennemført specifikke analyser (herunder kønsspecifikke analyser)? Hvis ja, hvordan har disse analyser påvirket udformningen af projektet?

På baggrund af års erfaring med børn, der har lidt seksuelt misbrug, har Stairway Foundation Inc. gennem
de seneste to år haft stigende fokus på seksuelt misbrug af børn gennem udvikling af materialer og metoder i
samrbejde med bl.a. de uafhængige organisationer Centre for the Prevention and Treatment of Child Sexual
Abuse, CPTCSA og Child Protection Unit. I foråret 2004 er der indledt samarbejde med Dept. of Education
og Dept. of Social Wellfare and Development samt med de lokale kirke i Puerto Galera med henblik på at
bane vejen for en bred og forsvarlig oplysning og uddannelses virksomhed. (se detaljeret beskrivelse af
samarbejdsorganisationer under pkt. B 7)
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De grundlæggende linier i det foreslåede projekt er formuleret i foråret 2004 i en dialog mellem Stairway
Foundation Inc., Stairway Danmark samt ledere og nøglepersoner i de filippinske partnerorganisationer.
Samarbejdet mellem Stairway Foundation Inc. og de lokale organisationer har bl.a. omfattet at præcisere
problemet samt at definere indsatsområder, samarbejdspartnere, organisation og konkrete undervisningsmaterialer. Samtidig er der lagt vægt på betydningen af at sikre en systematisk overførsel af viden til partnerne.
I eftersommeren er projektet blevet bearbejdet og konkretiseret på to workshops i Danmark med deltagelse
af de to projektmedarbejdere fra Stairway Foundation Inc. og bestyrelsen i Stairway Danmark.
Udviklingsarbejdet tænkes fortsat i efteråret, hvor Stairway Foundation vil holde en række møder og workshops med sin bestyrelse og med repræsentanter for de filippinske samarbejdsorganisationer, der vil indgå i
projektet.
Repræsentanter for foreningen Stairway Danmark vil løbende deltage i denne udviklingsproces. Samtidig har
foreningens bestyrelse ydet omfattende bistand til udvikling, produktion og distribution af den første del af det
undervisningsmateriale, som skal bruges i projektet (tegnefilmen ’Daughter’ med tilhørende arbejdshæfte),
og er tilsvarende dybt involveret i arbejdet med den næste film.
Fem repræsentanter for Stairway Danmark rejser til Stairway Foundations center på Mindoro i februar for at
deltage i færdiggørelsen af den næste tegnefilm om pædofilt misbrug, for at medvirke til at afpudse og teste
den pædagogiske form og metode i de planlagte workshops samt for at planlægge evaluering og formidling
af projektet og dets resultater. Dette vil ske i samarbejde med repræsentanter for partnerorganisationerne og
for Stairway Foundations bestyrelse.
Det foreslåede projekt har ikke tidligere været støttet af danske myndigheder. Stairway Foundation inc. har
været støttet af DANIDA i perioden 1994-2001.
Der er ikke gennemført specifikke analyser af behov og målgruppe, men projektet hviler direkte på praktisk
arbejde og erfaring med emnet gennem flere år.

A.4 Målgruppe og deltagere
For alle ansøgninger:





Beskriv så konkret som muligt de målgrupper der skal deltage i aktiviteten (antal, køn og angiv – hvis relevant - socialt, etnisk eller
andet tilhørsforhold).
Angiv hvorledes disse grupper på længere sigt vil få gavn af, eller vil udbrede, resultaterne af partnerskabsaktiviteten.
Angiv hvordan projektet gavner fattige grupper i samfundet (udfyldes kun hvis det ikke fremgår entydigt af ovenstående beskrivelse af målgruppen).

Projektets primære målgruppe er de ’caretakers’ fra bl.a. samarbejdsorganisationerne, som vil deltage i de
planlagte workshops og oplysningsaktiviteter. Det gælder først og fremmest:








Socialarbejdere ansat i Local Government Units i Filippinerne, som arbejder med børn og unge. Kontakten til disse skal ske via Association of Local Social Welfare and Development Officers in the Philippines, Inc., der er en formel organisation under Dept. of Social Wellfare and Development. Organisationen vil promovere og udbyde tilbuddet om workshops til sine medlemmer landet over. Det forventes, at der gennemføres ca. 100 workshops med et samlet deltagerantal på ca. 2.000 socialarbejdere, hvoraf hovedparten vil være kvinder. Træningen vil sætte deltagerne i stand til at igangsætte
lokale oplysningsforløb og workshops med henblik på at identificere, afdække og håndtere tilfælde af
incest og pædofilt misbrug af børn i deres respektive lokalområder.
Socialarbejdere og lærere i Provincial Social Welfare and Development Office i provinsen Cavite.
Stairway Foundation Inc. har allerede trænet 12 social arbejdere fra dette provinskontor i et pilotprojekt. Det er aftalt et parløb mellem kontoret og Stairway foundation Inc. i forbindelse med udbredelse
af workshops helt ud til de respektive lokalsamfund i provinsen. Erfaringerne fra dette pilotprojekt vil
blive indarbejdet i den landsdækkende indsats.
Personale, ledelse og indsatte i fængslet BBBRC i Manila. I samarbejde med CPTCSA, og med Philippine National Police har Stairway Foundation Inc. i to år arbejdet med workshops og organisationsudvikling med henblik på at forbygge seksuelle overgreb på de mellem 150 og 250 indsatte børn.
Dette arbejde vil blive intensiveret som led i projektet og sammenkoblet med den landsdækkende
indsats. I første omgang vil indsatsen omfatte ca. 100 ansatte og 200 indsatte børn, men målet er at
overføre erfaringer fra BBBRC til andre fængsler med en stor andel af børn blandt de indsatte.
Ca. 50 street educators i Manila med tilknytning til Philippine National Red Cross og Childhope Asia
skal gennemgå workshops, som skal ruste dem til at identificere, afdække og håndtere tilfælde af incest og pædofilt misbrug af børn i gadeprojekter i Manila.
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Endelig skal der skal afholdes ca. 10 workshops på Stairways center på Mindoro med deltagelse af
ca. 200 voksne samt børn og unge fra Stairway’s samarbejdspartnere.

Hertil kommer ledere og nøglemedarbejdere i bl.a. Dept. of Eucation og Dept. of Social Welfare and Development, ledere og medarbejdere i de forskellige afdelinger af CPTCSA og Child Protektion Unit samt kirkelige ledere, som er eller vil blive inddraget i arbejdet med at tilrettelægge den landsdækkende indsats, åbne
døre, udarbejde konkret undervisningsmateriale m.v.
Indirekte er projektets målgruppe børn og unge i det filippinske samfund, som i forhold til forebyggelse og
behandling af seksuelt misbrug skal informeres om deres rettigheder og stimuleres til at fortælle om og bearbejde evt. traumatiske oplevelser.
Samtidig ønsker vi at påvirke den almene offentlighed: En styrket bevidsthed om betydningen af børns rettigheder og seksuelt misbrug af børn vil både lægge pres på myndighederne, gøre misbruget sværere for
krænkeren og gøre det lettere og mere legitimt for den enkelte ’caretaker’ at tage emnet op.
Der planlægges at gennemføre i alt op til 100 workshops i perioden fra 1.4.2005 til 31.12.2006. Hver workshop forventes af have mellem 15 og 25 deltagere, således at det samlede deltagerantal vil være omkring
2000. Deltagerne vil være af begge køn, men formentlig have en overvægt af kvinder, idet flere af de relevante fag også i Filippinerne er kvindefag. Workshops for bl.a. politifolk og fængselspersonale må dog forventes at have overvægt af mandlige deltagere.
Hvert forløb vil bestå af en indledende workshop, der spænder fra børns rettigheder over i forebyggelse af
seksuelt misbrug af børn, og siden munder ud i formuleringen af en konkret handlingsplan, samt en opfølgningsdag med status og erfaringsudveksling ca. tre måneder senere.
Det er ikke nok til at udgøre en egentlig uddannelse i håndtering og forebyggelse af seksuelt misbrug af børn.
Men det er et nødvendigt første skridt for at dagsordenssætte problemet, for at etablere en bevidsthed om
problemet blandt deltagerne og i de organisationer og myndigheder, de repræsenterer. Det er målet at medvirke til at skabe en positiv spiral, hvor spørgsmålet om seksuelt misbrug vil blive en mere central del af det
pædagogiske og sociale arbejde i landet.
I sidste ende er indsatsen i høj grad rettet mod samfundets fattigste. Børn fra fattige familier er særlig udsatte
for især kommercielt pædofilt misbrug begået af vestlige sexturister, der udnytter fattigdommen til at købe sig
adgang til lokalsamfundets og forældrenes tillid og dermed vinder adgang til børnene. Tilsvarende er forudsætningerne for incest størst i de fattige familier, hvor moderen er tvunget til at være væk i lange perioder for
at arbejde – fx i udlandet.

A.5 Formål
For alle ansøgninger:

Kun for ansøgninger over d.kr 200.000:








Angiv hovedformålet med aktiviteten (maks. 3 linier).
Angiv de konkrete formål (maks. 3), som aktiviteten med stor
sikkerhed kan indfri (maks. 3 linier per formål).
Hvilke positive ændringer forventer I at aktiviteten fører til på
længere sigt?

Angiv udfra hvilke kriterier I vil vurdere om aktiviteten faktisk
har ført til de positive ændringer.

Projektets formål er at medvirke til at reducere det seksuelle misbrug af børn – både incest og pædofiles
udnyttelse af børn – i Filippinerne ved at styrke oplysning og forebyggelse. Det skal ske ved at gennemføre
en systematisk oplysnings- og træningsvirksomhed, rettet mod voksne ’caretakers’ fra de lokale samarbejdspartnere – primært socialarbejdere, lærere og fængselspersonale.
Det centrale mål med projektet er, at disse ’caretakers’ indarbejder spørgsmålet om seksuelt misbrug af børn
i deres daglige praksis og formidler deres viden videre til børn og unge. Herved skal de styrke børnenes bevidsthed om, at de har retten til at sige nej, at deres evt. misbrug ikke er enestående, og at der findes voksne
som kan rådgive og hjælpe dem med deres problemer.
Vi forventer, at projektet vil medvirke til tre ændringer på længere sigt:
 At de ’caretakers’ som gennemfører det planlagte træningsforløb, i fremtiden drager spørgsmålet om
forebyggelse og behandling af seksuelt misbrug ind i deres daglige praksis i arbejdet med børn, således at den konkrete oplysning, hjælp og rådgivning til misbrugte børn forbedres.
 At dette vil medvirke til at skabe en øget forståelse blandt børnene og deres omgivelser for, at misbruget er et alvorligt kriminelt overgreb, og at børnene har ret til at sige fra. Både over for familiemedlemmer og over for fremmede pædofile.
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At problemet med seksuelt misbrug af børn kommer tydeligere på dagsordenen i det filippinske samfund og meget gerne indarbejdes i uddannelsen af både socialarbejde, lærere og andre relevante
faggrupper.

Vi forventer ikke at kunne udrette mirakler. Det vil være en årelang proces at gennemføre en markant reduktion i det seksuelle misbrug af børn i Filippinerne – en opgave som Stairway kun kan løfte en lille del af. Men
vi forventer at kunne gøre en forskel i forhold til de professionelle, som gennemgår vores træning, og derigennem skabe en ringvirkning videre ud i samfundet.
Evaluering
I dette efterår gennemføres et pilotprojekt i samarbejde med Provincial Office for Social Welfare & Development i provinsen Cavite. Her er foreløbig 12 socialarbejdere blevet trænet, og de skal nu udbrede deres viden
til kolleger på lokalt niveau. Forløbet af dette testprojekt bliver dokumenteret og evalueret og vil indgå i arbejdet med udviklingen af den endelige undervisningsmodel og form.
I selve det foreslåede projektforløb forventer vi at opsamle og vurdere projektets effekter på flere måder:
 Ved så systematisk som muligt at registrere ’den offentlige mening’: Tages emnet op af toneangivende politikere, kulturpersonligheder, præster og massemedier?
 Ved at opsamle og systematisere resultater af den erfarings- og opsamlingsdag, der bliver en fast del
af alle workshops. Har deltagernes egne holdninger og syn på problemet ændret sig? Hvad har deltagerne rent faktisk gjort i forhold til børn og unge i deres omgivelser eller i forhold til næste led af
professionelle? Og hvilke resultater har de selv oplevet?
 Opsamling af erfaringer i den egentlige målgruppe gennem interviews med repræsentative børn og
unge, som har deltaget i aktiviteter, der er gennemført af socialarbejdere eller lærere, som har gennemgået vores træning.

A.6 Aktiviteter og virkninger
For alle ansøgninger:




Beskriv de aktiviteter der planlægges gennemført for at opnå projektets mål.
Angiv for hver hovedaktivitet hvilke virkninger I forventer at aktiviteterne vil føre til.

I forbindelse med projektet planlægges følgende aktiviteter:
Fase 1. Forberedelse og udvikling
Aktiviteterne i fase 1 skal sikre, at selve oplysningsaktiviteterne kan gennemføres, at der skabes ’efterspørgsel’ på de planlagte workshops og at de har det rigtige faglige og pædagogiske indhold – herunder at de nødvendige oplysnings- og undervisningsmaterialer er til stede.










Det faglige og pædagogiske indhold af de planlagte workshops skal (færdig)udvikles og testes på
bl.a. college klasser, der læser til pædagoger og socialarbejdere. Det vil ske i samarbejde med repræsentanter for de lokale samarbejdspartnere samt med bestyrelserne for såvel Stairway Danmark
som Stairway Foundation Inc.
Tegnefilmen ’Daughter’ om incest er færdig, men der skal udarbejdes arbejdsmanualer til lærere, så
den kan anvendes i forskellige dele af det filippinske skolevæsen. Dette sker i samarbejde med Department of Education.
Tegnefilmen ’A Good Boy’ om pædofili skal færdiggøres og kopieres. I samarbejde med Dept. of
Education skal der udarbejdes arbejdsmanualer, og der skal udarbejdes en trykt tegneserieversion
på tre dialekter til brug i sammenhænge, hvor der ikke er adgang til TV.
’Tegnefilmpakkerne’ ’Daughter’ og ’A Good Boy’ samt tilbuddet om workshops om seksuelt misbrug
af børn skal præsenteres for ca. 1.200 socialarbejdere på National Social Welfare and Development
Forum. Præsentationen skal bane vej for kontakt til lokale regeringsenheder i hele landet med henblik på afholdelse af regionale trænings-workshops.
De regionale workshops for social arbejdere på landsplan skal planlægges. Dette vil ske i samarbejde med Association of Local Social Welfare and Development Officers in the Philippines, der er en
formel organisation under Department of Social Welfare & Development.
Arbejdsmoduler til brug for træning af social arbejdere i Local Government Units skal udvikles, igen i
samarbejde med Association of Social Welfare and Development Officers in the Philippines.
Der skal udvikles workshops og arbejdsmoduler til træning af street educators i brugen af materialet.
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Der skal ansættes og efteruddannes yderligere to socialarbejdere i Stairway Foundation Inc. til at afholde workshops for andre professionelle trænere. Der skal tilsvarende ansættes en psykolog og en
evaluator.
Der skal etableres et kontor i Manila til distribution af undervisningsmateriale og film til grupper og organisationer, der ligger udenfor de før omtalte netværk. Distributionen er primært i Filippinerne men
også internationalt. Dette er en forudsætning for, at materialet i praksis vil være tilgængeligt for ’caretakers’ i organisationer og institutioner.

Fase 2: Den aktive projektfase
I den aktive projektfase skal den viden og erfaring om børns rettigheder og om forebyggelse og behandling af
seksuelt misbrug af børn, som Stairway Foundation Inc. har opbygget, formidles til målgrupperne – for derved at opfylde de mål, der er beskrevet under afsnit A5.







I samarbejde med Dept. of Social welfare & Development og Association of Local Social Welfare and
Development Officers in the Philippines skal der aftales, planlægges og gennemføres ca. 100 workshops for socialarbejdere over hele Filippinerne. Hver workshop tænkes af omfatte to dages indledende træning samt en opfølgningsdag ca. tre måneder senere. Den lokale arrangør betaler lokale,
ophold for instruktører m.v. Stairway Foundation betaler transport og løn til instruktører.
Der skal planlægges og afholdes workshops for ca. 50 street educators, der arbejder blandt gadebørnene i Manila.
Der skal afholdes ca. 10 workshops på Stairways center på Mindoro med deltagelse ca. 200 voksne
ansatte samt børn og unge fra Stairway’s samarbejdspartnere.
Der skal aftales, planlægges og gennemføres workshops for ca. 100 medarbedjere og ca. 200 børn
og unge i fængslet BBBRC i Manila. Erfaringerne herfra skal bruges til at få adgang til andre børn og
unge i fængsler i Manila med henblik på tilsvarende workshops dér.
Tegnefilmen ’A Good Boy’ skal præsenteres i Filippinerne, og der skal arbejdes målrettet på at få
både den og den pris nominerede ”Daughter” sendt i landsdækkende TV som led i temaprogrammer
om problematikken.

Fase 3: Dokumentation, opfølgning og videre formidling
I sidste fase skal projektet evalueres og afrapporteres, og de indhøstede erfaringer skal formidles så bredt
som muligt, både i Filippinerne og i andre lande.





Hele processen og dens resultater skal dokumenteres, evalueres og afrapporteres. Dette vil ske både i form af skriftligt materiale dels på nationale og internationale konferencer.
Det udviklede undervisningsmateriale og de afprøvede metoder skal præsenteres på internationale
konferencer.
I forbindelse med dokumentation forventes udsendt en dansk medarbejder i to måneder til Filippinerne for at deltage i dokumentation og evaluering med henblik på videre formidling og anvendelse af
projektets resultater i Danmark.
Repræsentanter for Stairway Foundation, for dennes bestyrelse, for bestyrelsen i Stairway Danmark
samt for de lokale samarbejdspartnere vil ved projektets afslutning samt mindst én gang i projektfasen deltage i en workshop, hvor erfaringer fra projektet vil blive præsenteret og diskuteret og det videre forløb blive fastlagt.

A.7 Metode og arbejdsform
For alle ansøgninger:

Kun for ansøgninger over d.kr 200.000:







Beskriv de metoder og arbejdsformer I har valgt at benytte, og
begrund valget.
Beskriv overvejelser over hvordan aktiviteten sikrer mænd og
kvinders lige deltagelse og udbytte.



Indgår fortalervirksomhed i aktiviteten? Hvis ja, beskriv hvilke
emner og hvordan I vil arbejde.
Hvis der er tale om en nytænkende arbejdsform, anføres det på
hvilken måde det er nytænkende, og hvorfor det er vigtigt at
forsøge denne nye tilgang.

Projektet vil blive organiseret således, at Stairway Foundation Inc. står for koordinering af projektet. De konkrete workshops vil blive planlagt og forberedt af de lokale samarbejdspartnere, herunder især Dept. of Social Welfare & Development og Association of Local Social Welfare and Development Officers in the Philippines. De aftalte workshops vil derefter blive gennemført af medarbejdere fra Stairway Foundation inc. med
repræsentanter for samarbejdsorganisationerne som ’føl’. Disse ’føl’ vil i løbet af projektet vil blive uddannet
til at gennemføre tilsvarende workshops på egen hånd.
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Denne organisationsform er valgt for at sikre den størst mulige spredning af viden og kompetence, således at
de lokale samarbejdsorganisationer sættes i stand til efterfølgende at arbejde videre med problematikken på
egen hånd.
De planlagte workshops vil indeholde en blanding af foredrag, øvelser, dialog og refleksion over centrale
problemstillinger. Formen er afprøvet og udviklet over flere år, og den vil løbende blive tilpasset og udviklet i
overensstemmelse med feed-back fra deltagere og evaluator.
Workshop-formen er valgt, fordi den giver et overskueligt, velafgrænset og fokuseret træningsforløb. samtidig
er det realistisk af deltagerne kan afsætte to-tre dage til formålet.
Deltagernes kønsfordeling vil i høj grad være styret af den kønslige sammensætning af de medarbejdergrupper, som skal trænes. Den pædagogiske form i de enkelte workshops vil omfatte en bevidstgørelse om de
forskellige roller og mønstre, hhv. mænd og kvinder har i forbindelse med seksuelt misbrug af børn og den
efterfølgende behandling.
Fortalervirksomhed er selve kernen i projektet: Det er fokus i den pædagogiske tilrettelægning af de enkelte
workshops, samt vinklen i det undervisningsmateriale, som benyttes. Udgangspunktet er, at børn har rettigheder til tryghed, værdighed og til at undgå misbrug, og at disse rettigheder i mange tilfælde krænkes massivt. Målet er at styrke deltagernes bevidsthed om disse rettigheders eksistens og betydningen af at respektere dem.
Tilgangen er ny på flere måder: For det første er filippinerne et autoritært og hierarkisk samfund, hvor opmærksomheden traditionelt er langt stærkere på pligten til at adlyde end på retten til at sige nej. For det andet
er hele temaet om seksuelt misbrug af børn som nævnt stærkt tabubelagt, og selv blandt fagfolk som socialarbejdere og psykologer hersker en efter europæiske forhold chokerende uvidenhed om selv helt basale
sammenhænge. Det er ganske simpelt et emne, som de færreste filippinere har nogen viden om endsige har
forholdt sig aktivt og artikuleret til.
Alligevel (eller måske netop derfor?) mærker vi en stor positiv respons blandt de mennesker, der har deltaget
i vores allerede gennemførte workshops, ligesom der er stigende interesse fra myndigheder og organisationer for at sætte emnet på dagsordenen – i erkendelse af problemets omfang.

A.8 Væsentlige input
For alle ansøgninger:






Er der i budgettet store poster, f.eks. ifm. investeringer eller støtte til driftsomkostninger, bør disse forklares.
Hvis der foreslås lønnet eller honorarbetalt personale i projektet (lokalt el. udsendt danskere), skal disses opgaver og kvalifikationskrav
til ansættelse beskrives.
Beskriv den eventuelle frivillige indsats (både i Danmark og i projektlandet) som indgår i projektet. Hvis det er muligt – lav et overslag
over værdien af denne indsats.

Projektmedarbejdere: Som det fremgår af budgettet foreslås projektleder Lars Jørgensen og projektmedarbejder Monica Ray, Stairway Foundation Inc., frikøbt ca. 35% til projektet. Det betyder, at organisationens
øvrige aktiviteter i højere grad vil blive varetaget af filippinsk personale.
I forbindelse med projektet vil der blive ansat yderligere to filippinske socialarbejdere, en psykolog samt en
medarbejder der skal stå for dokumentation, evaluering og afrapportering af projektet.
 De to socialarbejdere vil så vidt muligt blive udvalgt efter erfaring, men vi er indstillede på, at de skal
igennem en træning og oplæring på Stairway Foundation Inc., inden de kan stå for workshops på
egen hånd.
 Psykologen vil blive udvalgt efter erfaring med seksuelt misbrugte børn.
 Evalueringsmedarbejderen kan være en psykolog, en socialantropolog el.lign. Opgaven kan evt. løses som led i en PhD-afhandling.
Fædiggørelse af film: Tegnefilmen ’Daughter’ om incest og tegnefilmen ’A good boy’ om pædofili er tiltænkt
en central rolle i projektet, både i forbindelse med de planlagte workshops og som et pædagogisk værktøj for
de ’caretakers’, som skal arbejde direkte med børn og unge. ’Daughter’ er allerede færdigproduceret med
støtte fra bl.a. Kindernothilfe (Tyskland), Leger Foundation (Canada), den finske ambassade i Manila, Stairway Danmark samt en række danske fonde.
Stort set de samme bidragydere har finansieret selve produktionen af ’A Good Boy’, der har et samlet budget
på ca. 1 mio. DKR inkl. kopiering og distribution. Der mangler dog midler til det efterfølgende distributionsarbejde, som har vist sig at være langt mere tids- og ressourcekrævende end vi oprindeligt troede. Derfor ind-
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går der i projektansøgningen et beløb til ansættelse af en medarbejdere, der alene skal arbejde med denne
opgave fra et kontor, som af logistiske grunde nødvendigvis må ligge i Manila.
Frivillige bidrag: Alt arbejde i foreningen Stairway Danmark er frivilligt og ulønnet. Der er således ikke afsat
honorar til bestyrelsens arbejde i forbindelse med projektets gennemførelse. Dog vil der være brug for penge
til dækning af rejse- og leveomkostninger – men altså ikke løn – i forbindelse med det arbejde, som repræsentanter for foreningen i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer skal gennemføre i Filipppinerne. Tilsvarende vil den del af formidlingsarbejdet i Danmark, som udføres af medlemmer af foreningens bestyrelse,
være ulønnet.
Tidsforbruget i forbindelse med ulønnet forberedelse og forankring af projektet i Danmark er vanskeligt at
estimere, men ud fra hidtidige erfaringer vil et realistisk skøn være 500-700 arbejdstimer over den to-årige
projektperiode hovedsageligt fordel på 5-6 nøglepersoner. Hertil kommer arbejde i Filippinerne, hvor der allerede er planlagt besøg af fem repræsentanter for foreningen i februar 2005, som vil være i landet mellem 2
og 3 uger, svarende til i alt ca. 13 ugers arbejde. Det forventes, at der skal gennemføres mindst en yderligere
rejse til Filippinerne i projektperioden. Endelig vil der i forbindelse med erfaringsopsamling og formidling i
Danmark blive brug for ca. 100 frivillige arbejdstimer.
Det samlede frivillige bidrag vil fra dansk side således blive ikke under et mandår svarende til 300.000 –
400.000 kr.

A.9 Erfaringsopsamling
For alle ansøgninger:

Kun for ansøgninger over d.kr 200.000:








Gør rede for, hvorledes det er planlagt at de opnåede erfaringer
vil blive opsamlet og videreformidlet.
Angiv hvem der vil være ansvarlig for denne erfaringsopsamling.
Beskriv hvilke aktiviteter der er planlagt for at følge op på partnerskabsaktivitetens resultater.

Gør rede for, hvorledes det er planlagt at de opnåede erfaringer
undervejs vil blive opsamlet og anvendt.

Erfaringsopsamling og dokumentation er en integreret og central del af projektet. Det forudsættes, at der
ansættes en filippinsk medarbejder på fuld tid, som skal stå for denne opgave. Det kan være en socialantropolog, en psykolog eller lignende, og arbejdet kan måske udføres som led i en PhD-afhandling.
Den pågældende medarbejder vil få til opgave at dokumentere metoder og aktiviteter i alle faser af projektets
gennemførelse. Evaluator vil overvære et antal workshops for at dokumentere forløbet og for at få direkte
adgang til opsamling af deltagernes erfaringer. Endelig skal medarbejderen gennemføre interview ’i marken’
med børn og unge der har deltaget i processerne, samt med interessenter i organisationer og myndigheder.
Erfaringerne fra dette arbejde vil løbende blive brugt til at justere og videreudvikle metoder og undervisningsmidler, ligesom de vil blive samlet og formidlet undervejs og ved projektets afslutning både i Filippinerne
og i udlandet. Det vil ske i form af et trykt materiale, der opsamler metoder, resultater og erfaringer med henblik på operationel anvendelse i andre organisationer og lande.
Såvel den løbende evaluering og erfaringsopsamling som den endelige afrapportering vil blive gennemført i
dialog med repræsentanter for Stairway Danmark, som vil stå for en tilsvarende formidling og vidensdeling i
Danmark. Samtidig vil Stairway Danmark forsøge at rejse midler til en filmisk dokumentation af projektet til
brug ved formidling og vidensdeling både i Filippinerne og i udlandet.

A.10 Risici
For alle ansøgninger:




Beskriv de vigtigste forudsætninger der skal være på plads, hvis aktiviteterne (A.7) skal føre til opfyldelse at det opstillede mål
(A.4)?
Er der nogle væsentlige risikoelementer, som kan true aktivitetens gennemførelse?

Projektet nyder en stor opmærksomhed fra ledelsen af både det filippinske undervisningsministerium og socialministerium. Der er som nævnt igangsæt en proces, som skal sikre tegnefilmen ’Daughter’ status som
godkendt undervisningsmateriale i skoler og high schools på landsplan (en slags lektør-godkendelse). Dette
vil i høj grad lette adgangen til hele skoleverdenen. Samtidig hviler projektet i nogen grad på, at den under
pkt. A 6 beskrevne kontakt til sammenslutningen af socialarbejder får den forventede effekt i form af kontakt
til lokale myndigheder i hele landet.
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Hvis disse to forudsætninger imod al forventning ikke opfyldes, vil projektet ikke dermed være standset. Der
er fortsat både velvilje og behov for indsatsen. Men det vil formentlig betyde, at projektet får en langsommere
opstart, idet der skal bruges alternative kanaler til kontakt med målgruppen. Sådanne kanaler er imidlertid
allerede under etablering via bl.a. pilotprojektet i Cavite-provinsen, via vores mangeårige samarbejde med
Centre for the Prevention & Treatment of Child Sexual Abuse, CPTCSA, Child Protection Unit, CPU, via kontakt til kirkelige myndigheder, og i det hele taget det brede netværk af organisationer, som Stairway Foundation er en del af.
Tilsvarende vil projektet ikke kunne gennemføres i det planlagte omfang uden væsentlig vækst i Stairway
Foundations nuværende stab og budget. Hvis pengene ikke findes, vil projektet naturligvis blive nedskåret.

A.11 Ansvars- og opgavefordeling i Partnerskabsaktiviteten
For alle ansøgninger:




Gør rede for ansvarsfordelingen mellem den danske organisation og den lokale samarbejdspartner.
Hvorledes er ansvar og kompetencer fordelt hos samarbejdspartneren? Er der særlige personer ansvarlige for indsatsen? Er der
f.eks. etableret en komité til styring af indsatsen?

Ansvaret for at gennemføre projektet i praksis ligger primært hos projektleder Lars Jørgensen, Stairway
Foundation Inc., som derfor forudsættes frikøbt med 35%. Stairway Foundations arbejde styres og ledes af
organisationens bestyrelse, se også pkt. B 5. De konkrete aktiviteter i projektet vil blive gennemført af organisationens filippinske stab, som vil blive udvidet væsentligt i forbindelse med projektet.
I Danmark koordineres samarbejdet af formanden for Stairway Danmark, Katrine Nyholm, i samarbejde med
foreningens bestyrelse. Stairway Danmark vil først og fremmest virke som rådgiver, sparringspartner og problemknuser, men repræsentanter for foreningen vil også medvirke til den konkrete udarbejdelse af undervisningsmaterialer, pædagogiske metoder og programmer samt ved evaluering og vidensdeling.

A.12 Øvrige relevante oplysninger vedrørende indsatsen
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B. SAMARBEJDSPARTNERNE
B.1 Den danske organisation
For alle ansøgninger:




Beskriv kort organisationens historie, formål og evt. hovedaktiviteter.
Angiv oprettelsesår.

Foreningen Stairway Danmark er etableret i 1994 for at støtte arbejdet i Stairway Foundation Inc. i Filippinerne. Med en valgt bestyrelse som omdrejningspunkt har Stairway Danmark bistået med rådgivning, sparring,
projektudvikling, praktisk ’problemknusning’ og fundraising. Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet.
Foreningen har gradvist udviklet sin organisation og har i dag ca. 400 betalende medlemmer, en hjemmeside
og et nyhedsbrev, som udsendes fire gange årligt. Foreningen gennemfører aktiviteter og oplysningsvirksomhed, som understøtter arbejdet i Filippinerne, herunder foredrag, salg af børnenes produkter samt støtteansøgninger til fonde, virksomheder og myndigheder. De administrative udgifter i Danmark er dækket af
tilskud fra Tips & Lotto-midler.
Stairway Danmark overførte i 2003 438.000 kr. til Stairway Foundation, hvoraf knap 100.000 var et engangstilskud fra Tips & Lotto-midlerne til etablering af et solcelleanlæg. Det årlige tilskud har i de senere år udgjort
mellem 25% og 40% af basisbudgettet i Stairway Foundation Inc.
Endelig udgør foreningen et socialt netværk for Lars Jørgensen og Monica Ray, som sikrer dem en fast kontakt til og forankring i det danske samfund.

B.2 Den danske organisations folkelige forankring
For alle ansøgninger:




Angiv hvor mange medlemmer eller faste bidragydere foreningen har.
Beskriv jeres folkelige forankring. Den folkelige forankring kan have meget forskellige udtryk, men følgende kan være områder I
kan beskrive jeres forankring i forhold til (I er ikke forpligtiget eller begrænset til denne liste af områder):
a) antallet af frivillige/aktive i foreningens forskellige aktiviteter, udvalg, arrangementer mv. b) medlemskredsens eller bidragyderes geografiske spredning, c) omfang af oplysningsarbejde i Danmark om udviklingsspørgsmål d) mellemfolkelige og/eller udvekslings-aktiviteter, e) Inddragelse af specielle faggrupper i Danmark, som ellers normalt ikke ville være aktive i udviklingsarbejde.

Stairway Danmark har p.t. ca. 400 betalende medlemmer samt en kreds af fast støtter, som omfatter KPMG
C. Jespersen (revision), Trøjborg Bogtryk (tryksager) samt Rødkilde Gymnasium i Vejle, der har en særlig
status i Stairways historie. Siden 1994 har gymnasiets unge hvert år samlet ind til Stairway som alternativ til
Operation Dagsværk. De indsamlede beløb, som sidste år udgjorde 133.800 kr., formidles til Filippinerne via
Stairway Danmark.
Medlemmerne findes over hele landet, og foreningen har i overensstemmelse med betingelserne for tilskud
fra Tips & Lotto-midlerne aktiviteter i mindst 8 amter. Aktiviteterne omfattede sidste år bl.a. foredrag i foreninger, uddannelsessteder og virksomheder, salgsaktiviteter og stande ved forskellige arrangementer samt
dansk præmiere på tegnefilmen ’Daughter’.
Stairway Danmark står også for at formidle danske volontører til Stairway Foundation Inc., samt for at formidle kontakt mellem danske studerende og det filippinske center. Samtidig står Stairway Danmark for at ’samle
op’ på de kontakter, som etableres i Filippinerne: Stairways center ligger tæt på turistområderne ved Puerto
Galera, og året igennem besøges centret af flere hundrede danske og europæiske turister, Mange af disse
bliver grebet af stedets ånd og går siden aktivt ind i arbejdet. En stor del af Stairway Danmarks nuværende
medlemskreds og bestyrelser er kommet ind i arbejdet af denne vej.

B.3 Oplysningsarbejde i Danmark
For alle ansøgninger: (sæt 1 x)
Planlægger ikke oplysningsaktivitet:

Har beskrevet oplysningsaktivitet
(bilag 4 vedlagt):

Planlægger oplysningsaktivitet
senere:

Udover den oplysningsvirksomhed, som Stairway Danmark i forvejen har i form af nyhedsbreve og foredragsvirksomhed, planlægger foreningen at lave et TV program om børns rettigheder og arbejdet med seksuelt misbrug af børn i Filippinerne. Programmet skal bruges til oplysningsvirksomhed såvel lokalt som inter-
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nationalt og vil forhåbentlig også finde vej til en større TV station i Danmark. Filmen vil fokusere på ikke
mindst de foreslåede partnerskabsaktiviteter.
Video/TV mediet er valgt fordi meget af arbejdet med afdækning og behandling af seksuelt misbrug er procesorienteret, og mediet er fremragende til netop dokumentation af processer som både er verbale og nonverbale - fysiske såvel som psykiske. Det er tanken at filmen skal optages over en længere tidsperiode, så
den langvarige proces fra omkring afdækning og bearbejdning af misbrug bliver en del af filmens fortælling.
Derfor skal filmholdet vende tilbage af flere omgange og dokumentere de processer der foregår. Det gør
produktionen dyrere, men giver også produktet en kvalitet der kan have stor betydning for oplysningsvirksomheden generelt.
I forhold til denne ansøgning søges alene til indkøb af teknisk udstyr og forarbejder, mens selve produktionen
forventes finansieret af andre kilder.

B.4 Den danske organisations erfaringer
For alle ansøgninger:

Kun for ansøgninger over d.kr 200.000:








Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med
udviklingsprojekter generelt?
Hvorledes vil ansvaret for gennemførelsen blive fordelt i
organisationen? Beskriv herunder hvilke personer der forventes at blive direkte involveret i gennemførelsen af projektet.
Er der tidligere blevet ansøgt om støtte fra Minipuljen eller
Danidas NGO-enhed om samme eller tilsvarende projekt? I
givet fald hvornår?




Hvilke tidligere erfaringer har organisationen med aktiviteter
af den art som er foreslået i ansøgningen?
Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med det
tema som denne partnerskabsaktivitet drejer sig om?
Samarbejder organisationen med andre NGO’er eller institutioner i modtagerlandet?

Stairway Danmark er oprettet i 1994 og har siden da arbejdet målrettet med børn og børns rettigheder i Filippinerne gennem sit samarbejde med Stairway Foundation Inc. I de senere år har fokus i stigende grad vendt
sig mod seksuelt misbrug af børn, en proces som Stairway Danmarks bestyrelse har været involveret i gennem den løbende kontakt.
I den foreslåede aktivitet vil opgaverne blive fordelt således på de centrale personer:
 Filminstruktør (og formand) Katrine Nyholm: Koordination samt faglig bistand ved udarbejdelse af
film. Løbende sparring, coaching og diskussion om projektets udvikling.
 Kommunikationskonsulent Tune Nyborg: Formidling via internetside, nyhedsbrev samt pressekontakt
i Danmark. Rådgivning om evaluering, dokumentation og erfaringsopsamling i Filippinerne og deltagelse i det videre formidlingsarbejde.
 Uddannelseskonsulent Karen Skou: Rådgivning om pædagogiske og undervisningsfaglige metoder
og principper. Bistand ved udarbejdelse af konkrete undervisningsprogrammer og – materialer.
 Desuden vil en række andre ressourcepersoner med tilknytning til foreningen blive draget ind i arbejdet i det omfang deres faglighed kan bidrage til projektets succes.
Der er ikke tidligere søgt om støtte til det foreslåede projekt, men Stairway Foundation Inc. har i perioden
1994-2001 modtaget støtte fra DANIDA til drift af centrets børnehjem i Puerto Galera.
Stairway Danmark samarbejder ikke med andre organisationer eller institutioner i Filippinerne.

B.5 Den lokale samarbejdspartner
For alle ansøgninger:





Beskriv kort organisationens historie, formål og evt. hovedaktiviteter.
Beskriv hvilken type organisation der er tale om, og hvordan ledelsesstrukturen er opbygget.
Angiv oprettelsesår.

Stairway Foundation Inc. er grundlagt i 1990 med det formål at arbejde for børns rettigheder i Filippinerne.
Den er en selvejende institution, der er anerkendt og registreret som en uafhængig, filippinsk baseret NGO af
de filippinske myndigheder.
Den daglige ledelse udgøres af projektleder Lars Jørgensen og projektmedarbejder Monica Ray. Stairway
Foundation Inc. har en uafhængig bestyrelse hvis sammensætning fremgår af vedlagte bilag.
I de første år var fokus rettet alene mod rehabilitering af gadebørn i Manila, som via lokale institutioner i byen
blev visiteret til kortere eller længere ophold i Stairways center på Mindoro 130 km. syd for Manila. I dag har
Stairway Foundation Inc. tre hovedaktiviteter:
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Service: Rehabiliteringscenter for gadebørn: I tæt samarbejde med organisationer og institutioner i
Manila modtager centret 12-20 børn på centret på Mindoro. Børnene er stærk socialt, psykisk og fysisk belastede. De fleste kommer direkte fra fængsler og ca. halvdelen har tuberkulose ved ankomsten. Børnene ’rettes op’ fysisk og psykisk og gennemgår såvel formel uddannelse som terapeutiske
forløb. Efter ca. 1 års ophold visiteres børnene videre til andre institutioner eller til deres familier.
Desuden gøres der en indsats i lokalområdet, hvor Stairway bl.a. kører et scholarship-program, der
sikrer skoleuddannelse for ca. 55 børn.
Kapacitets bygning: I de senere år har Stairway udviklet en omfattende træning af socialarbejdere,
skolelærere, fængselspersonale m.fl. Det sker gennem workshops om børns rettigheder og seksuelt
misbrug af børn, dels på centret, dels hos ’modtagerorganisationer’ og i fængsler.
Fortalervirksomhed: Stairway Foundation Inc. har fra starten været meget aktiv i at synliggøre og oplyse om børns rettigheder gennem teater, musik, foredrag, happenings, kunstudstillinger og senest
tegnefilm.

Stairway Foundation Inc. er i dag finansieret fra flere sider:
 Stairway Danmark bidrager med ca. 30% af basisbudgettet.
 Der er indgået partnerskab med tyske Kindernothilfe og canadiske Leger Foundation om bidrag, som
tilsammen dækker den øvrige del af basisbudgettet.
 Særlige projekter som produktion af tegnefilm m.v. dækkes efter særlige ansøgninger fra både de
faste partnere og fra andre kilder. Filmen ’Daughter’ er således produceret med tilskud fra bl.a. Kindernothilfe, Leger Foundation, den finske ambassade i Manila, Solidarité Cistercienne i Belgien, Amnesty International, Axel og Poula Nissen’s Fond og Manja Mouriers Children’s Fund.

B.6 Samarbejdspartnernes folkelige forankring
For alle ansøgninger:



Hvordan er organisationen forankret i det/de lokalsamfund som aktiviteten skal foregå i?

Stairway Foundation Inc. har et tæt og veletableret samarbejde med lokalsamfundet, bl.a. gennem det scholarship-program, der er beskrevet oven for. Organisationen har desuden tæt kontakt til de lokale skoler, kirker
og myndigheder, ligesom man beskæftiger en del mennesker fra lokalområdet i forskellige funktioner.
I forbindelse med to meget alvorlige sager om vestlige pædofiles misbrug af børn i lokalområdet i foråret
2003, var det således naturligt for såvel ofre som sociale myndigheder, at Stairway tog en central rolle både i
afklaring af sagernes omfang og i den efterfølgende rådgivning af ofrene og deres familier.
På landsplan har Stairway ligeledes opnået en god status blandt de sociale myndigheder samt blandt de
store og toneangivende NGOer, der arbejder med børns rettigheder. Det kan her nævnes, at forordet til den
bog, der blev udgivet som manual i forbindelse med tegnefilmen ”Daughter” er skrevet af socialminister Corazon Juliano-Soliman.
I det foreslåede projekt vil Stairways aktiviteter blive udstrakt til dele af Filippinerne, som ligger uden for organisationens hidtidige fokus, nemlig Manila og Puerto Galera-regionen på Mindoro Island.

B.7 Samarbejdspartnerens erfaringer
For alle ansøgninger:

Kun for ansøgninger over d.kr 200.000:







Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med
udviklingsprojekter generelt?
Beskriv kort kvalifikationerne hos organisationens medarbejdere og/eller frivillige.



Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med det
tema som denne partnerskabsaktivitet drejer sig om?
Samarbejder organisationen med andre NGO’er eller institutioner i området?

Stairway Foundation Inc. har som nævnt arbejdet med gadebørn, børns rettigheder og seksuelt misbrug af
børn siden 1990.
Lars Jørgensen og Monica Ray har grundlagt organisationen og ledet den siden dens start i 1990. Deres
formelle, faglige kvalifikationer er henholdsvis lærer og biokemiker, men de har gennem de mange års arbejde i organisationen opbygget en dyb viden om børnenes vilkår, deres behandling og udvikling samt træning
og uddannelse af voksne ’caretakers’. De har samtidig det nødvendige kendskab til og netværk i det filippinske samfund.
Stairway Foundation Inc. beskæftiger desuden en fast stab på fire socialarbejdere, en deltids psykolog, en
deltids skolelærer, en kunstner samt en juniorstab, der overvejende består af tidligere gadebørn, som nu er i

13

gang med en langsigtet træning og opkvalificering. I forbindelse med projektet tænkes yderligere to socialarbejdere, en administrationsmedarbejder og en psykolog eller socialantropolog ansat.
Stiarway Foundation inc. har igennem det sidste år samarbejdet tæt med følgende organisationer omkring
udvikling af materialer og metoder til udbredelse af kendskabet til børns rettigheder og forebyggelse af sexuelt misbrug af børn.
Der er kun få lokalt forankrede NGO’er i Filippinerne, som arbejder systematisk med seksuelt misbrug af
børn. Vores vigtigste samarbejdspartner blandt disse er:


Child Protection Unit, CPU, (kontaktperson May Panganiban) og Centre for the Prevention and
Treatment of Child Sexual Abuse, CPTCSA, (kontaktperson dir. Zenaida Rosales) der er blandt de få
filippinske organisationer, der arbejder med seksuelt misbrug af børn. Samarbejdet omfatter bl.a.
gensidig træning og fælles workshops for bl.a. børn og personale i fængslet Bahay Bagong Buhay
Rehabilitation Centre, BBBRC, i Manila. Der samarbejdes endvidere med Philippine National Red
Cross (kontaktperson Edgar Mejia) og Childhope Asia (kontaktperson Teresita Silva) om uddannelse
af street educators.

De vigtigste statslige / offentlige samarbejdspartnere er:


Department of Education. Stairway Foundation Inc. arbejder med ministeriet om udvikling af arbejdsmanualer til tegnefilmen ”Daughter” til brug i grundskolen, high school og på de relevante faguddannelser. (Kontaktperson Perla S. Intia, er Director for Publications)



Department of Social Welfare and Development, som Stairway Foundation Inc. samarbejder med i
forhold til træning af socialarbejdere omkring forebyggelse af seksuelt misbrug af børn. Kontaktpersonen er Undersecretary Lourdes Balanon. Det er også i samarbejde med hende, at der arbejdes på
at komme ind og bidrage til en forbedring af pædagog uddannelsen med materiale om seksualt misbrug.



Association of Local Social Welfare and Development Officers in the Philippines, Inc. Samarbejdet
her går igen ud på at nå ud til alle landets socialarbejdere med oplysning og undervisning omkring
seksuelt misbrug af børn. Der afholdes årlige konventioner med over 1000 deltagere fra hele landet,
hvor SFI er inviteret til at præsentere materialer og metoder. Kontaktpersonen i organisationen er
præsident Raffy Gamad.



Provincial Social Welfare and Development Office in Cavite. Vi har allerede trænet 12 social arbejdere fra dette provins kontor. Det er planlagt et parløb mellem dette kontor og SFI i forbindelse med
udbredelse af workshops helt ud til de respektive lokal samfund i provinsen. Kontakpersonen her er
også Mr. Raffy Gamad, der er lever af kontoret.



Philippine National Police. Stairway Foundation Inc. har gennem flere år samarbejde med PNP omkring fængslet BBBRC, hvor der er mellem 150 og 250 børn indsat. Ved at tage børn fra fængslet
har SFI fået kendskab til udbredt misbrug indenfor murerne. Vi arbejder nu i BBBRC både med at
tilbyde workshops om børns rettigheder og forebyggelse af seksuelt misbrug af børn, men også direkte med ledelsen for at ændre de forhold, der ligger til grund for den overvejende del af misbruget.
Kontakt person er oberst Boneparte Francisco.



De lokale myndigheder i Puerto Galera, hvor vi over de seneste måneder har trænet over 300 voksne og mange flere børn omkring børns rettigheder og forebyggelse af seksuelt misbrug af børn. Ud
over et samarbejde med skolevæsnet, har det også vist sig muligt at hente stor interesse og opbakning fra kirken. En model der søges udbygget i det fremtidige samarbejde.

B.8 Erfaringer fra tidligere samarbejde
For alle ansøgninger:





Hvor lang tid har der været kontakt med partnerne?
Beskriv de tidligere erfaringer med samarbejde, der har været mellem den danske organisation og de(n) lokale samarbejdspartner(e).
Har I tidligere samarbejdet om den type aktiviteter som er foreslået i ansøgningen?

Foreningen Stairway Danmark og den uafhængige NGO Stairway Foundation Inc. har samarbejdet siden
1994 på en måde, som fremgår af ovenstående. Samarbejdet har været tæt og velfungerende, og det har

14

omfattet såvel praktiske ting som fx fundraising samt hele den løbende udvikling af arbejdet på Filippinerne.
Foreningens bestyrelse har været aktivt medvirkende til at øge den filippinske organisations fokus på fortalervirksomhed og oplysningsvirksomhed i forbindelse med seksuelt misbrug af børn, ligesom foreningen har
deltaget aktivt i udviklingen af det foreslåede projekt.
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C. GENERELLE OPLYSNINGER
C.1 Ansøgende organisation
Hvis der er tale om flere organisationer der søger sammen, skal det fremgå hvilken organisation der vil
være juridisk og økonomisk ansvarlig for bevillingen.
Stairway Danmark
v. Nisl Vilsbøl
Sankelmarksvej 15
4760 Vordingborg
Tlf. 5537 4257, e-mail: vilsbol@vinter.vordingborg.dk
Kontaktperson:
Formand Katrine Nyholm
Vodroffsvej 11-2
1900 Frederiksberg C
Tlf. 3257 6380, e-mail: katrine.nyholm@mail.dk
Se også www.stairwaydanmark.dk

C.2 Samarbejdspartner i Syd
Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes.
Stairway Foundation Inc.
Ved Lars Jørgensen
Brgy. Aninuan
Puerto galera 5203
Oriental Mindoro
P.O.Box 30440
Philippines
Tlf. +63 917 8431 922, e-mail: stairway@indanet.com
Se også www.stairwayfoundation.org

C.3 Aktivitetens geografiske placering
Hvis der er tale om et projekt der dækker flere forskellige lande/regioner, angives disse
Land: Filippinerne
Region: Principielt hele landet med udgangspunkt i provinsen Oriental Mindoro
By:

C.4 Periode
Forventet starttidspunkt: 1.1.2005

Forventet sluttidspunkt: 31.12.2006

C.5 Aktivitetens samlede omkostninger
Angiv de samlede omkostninger i:
danske kroner: 2.565.500 DKR Lokal valuta: _Pesos__________ Angiv anvendt kurs: ______

C.6 Ansøgt bidrag fra Minipuljen
Ansøgt Minipuljen kr. ____991.000 DKR_____________
Angiv skønsmæssigt, hvor stor en del (i DKK) af Minipuljens bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer
og tjenesteydelser i Danmark: __Under 5%___________

C.7 Eventuelle andre bidrag
Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag.

Det forudsættes, at projektets øvrige udgifter på ca. 1.5 mio. kr. vil blive dækket af Stairway Foundation Inc.s
øvrige bidragydere, herunder primært Kindernothilfe, Leger Foundation og Stairway Danmark

C.8 Samlet liste over vedlagte bilag:
Husk at følgende bilag skal vedlægges:
a) den ansøgende organisations vedtægter, b) seneste årsberetning, c) senest reviderede årsregnskab, d)
liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og e) liste over organisationens Danida finansierede projekter
(herunder Minipuljen) inden for de sidste 5 år. Angiv journal nr., titel, land, bevilliget beløb og projektperiode.
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Bilagsnr. Bilagstitel:
A
B
C
D
E
F

Vedtægter for Stairway Danmark
Årsberetning: Referat fra generalforsamling 18. april 2004
Revideret regnskab for Stairway Danmark
Stairway Danmarks bestyrelse
Tidligere tilskud fra DANIDA
Bestyrelse i Stairway Foundation Inc.

HUSK: Alle bilag skal fremsendes i en form der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger,
avisudklip – men kopi af relevante uddrag af disse).
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D. BUDGET OG FINANSIERINGSPLAN
Partnerskabsaktivitet
Samlet budget
1. Aktiviteter (ialt)
*Produktion af tegnefilm

1360.000

Finansieringsplan
Heraf Minipuljen
Heraf andre
378.000

982.000
110.000

840.000

950.000
Prod. af manual & div. kampagne materiale

32.000

0

Prod./tryk af tegneseriebog, 3 dialekter

65.000

45.000

32.000
20.000
Træning af soc.arb.,lærere og street educs.

128.000
178.000

50.000

Workshops for børn på SFI

20.000

10.000

Workshops for børn i fængsler

20.000

10.000

Vidensopsamling/bearbejdning
Distribuering af undervisningsmateriale

55.000
40.000

55.000
20.000

10.000
10.000
0
20.000
2. Investeringer (ialt)
Bærbare computere (3)

57.000

57.000

0

30.000

30.000

2.000

2.000

25.000

25.000

0
Mobil telefoner (2)

0
Kopimaskine/printer

0
3. Udsendte medarbejdere (ialt)
Dokumentation og evaluering

80.000

50.000

30.000

80.000

50.000
30.000

4. Lokale medarbejdere (ialt)
Projekt leder (2 år)

660.000

320.000

340.000
55.000

150.000

40.000

70.000

150.000

100.000

205.000
Program Koordinator (2 år)
110.000
Socialarbejdere (5) (2 år)
250.000
Psykolog (2år)

50.000

30.000

Dokumentør (2 år)

45.000

45.000

20.000
0
5 Lokal administration (ialt)
Kommunikation, telefon m.v.
- lokal revision
6. Projekt- og programrelateret oplysning i Danmark (ialt)
Nyhedsbreve (8)
Foredrag
Dokumentationsvideo – udstyr m.v.
7. Projekttilsyn (ialt)
- internationale flyrejser (4)
- dagpenge 4 pax 14 dage
- opholdsudgifter
8. Evaluering (ialt)
- internationale flyrejser 1
- dagpenge
- opholdsudgifter

28.500

11.000
25.000
3.500

120.000

17.500
10.000
1.000

0
80.000

15.000
2.500
120.000

0
0

40.000

80.000
40.000

50.000 kr.
48.000

48.000
28.000
10.000
10.000

12.000

28.000
10.000
10.000
12.000

7.000
2.500
2.500
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0
0
0
0
0
0

7.000
2.500
2.500

0
0
0

1-8 sum

876.000

1.489.500

2.365.500
55.000

9. Budgetmargin
140.000

85.000

- maks. 10% og min. 6 pct. af pkt. 1-8
10 Projektudgifter i alt (sum af pkt 1-9)

931.000

1.574.500

931.000

1.574.500

2.505.500
11. Revision i Danmark
12. Subtotal (pkt. 10 + 11)
2.505.500
60.000

13. Administration i Danmark

60.000
0
991.000

14. Total (pkt. 12 + 13)

1.574.500

2.565.500
*Note til budget: Tegnefilmen ”A Good Boy” har et samlet budget på 950.000 kroner. Det resterende beløb er
allerede dækket ind fra andre partnere, Kindernothilfe, Leger Foundation, Embassy of Finland in Manila and
Rødkilde Amtsgymnasium. Beløbet ansøgt fra minipuljen vil blive anvendt som beskrevet herunder:
 Post production studio/special effects, lyd, etc.
20.000 kr
 Musik
20.000 kr
 Voice talents
20.000 kr
 Distribution (løn og kommunikation)
50.000 kr

D.1.1

Udbetalingsplan
2005
År
Beløb
581.000

2006

200(X)

410.000
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200(X)

Beløb total

