
   MONITORERINGSVÆRKTØJ
         
         Værktøjer, der kan understøtte løbende monitorering og analyse af jeres indsatser rundt om i verden

ANVENDELSE 
Lokale grupper indsamler data til 
opmåling af land og naturressour-
cer, ifht. forebyggelse af skovbran-
de og ulovlig tømmerhugst samt 
kortlægning af potentielle naturres-
sourcer.
MULIGHEDER
GIS er et godt redskab til analyse af 
GPS-information. Fx ifht. naturres-
sourcer og levebrødsaktiviteter, 
udarbejdelse af kort til landrettig-
hedsprocesser, højrisikoområder og 
ruteplanlægning for patruljeringer.
BEGRÆNSNINGER
Højkvalitetscomputer og bestemte 
specifikationer; træning af brugere.

      ANVENDELSEN I PRAKSIS
        CISU har spurgt sine medlemmer om deres erfaring med anvendelsen af en række digitale værktøjer. 
          Dansk International Bosætningsservice > KoBoToolbox | Orangutang Fonden > GPS/ArcGIS | Ingeniører uden Grænser > ViewWorld

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
Dataindsamling og analysen er 
nemmere at gå til og det er hurtigt 
at få data ud og dermed muligt at 
reagere og justere hurtigt. Det har 
skabt et højt niveau af tillid, da da-
taindsamling var grundig, og vi har 
derfor stor viden om hvad behovet 
hos målgruppen er. Redskabet giver 
også en vis sikkerhed mod misbrug 
- man kan ikke efterfølgende presse 
sig til at få et grant, hvis man ikke er 
registreret i app’en fra start.

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Alle. Let at gå til og lære andre at 
bruge.

HVAD KOSTER DET JER?
Det er gratis for humanitære 
organisationer.

ANVENDELSE
Registrere og indsamle data omkring 
vores målgruppe, for at kunne til-
rettelægge vores indsats og justere i 
forhold til udsatte målgrupper.
MULIGHEDER
Online og offline dataindsamling. 
Opstille spørgeskema fx omkring 
familiesammensætning, fx med 
henblik på at uddele cash-grants.
BEGRÆNSNINGER
Man skal naturligvis være meget 
obs og omhyggelige med at sikre 
samtykke og endvidere datasik-
kerhed, både i forhold til tillid til 
registreringen, såvel som for at sikre 
imod misbrug.

DIGITALE VÆRKTØJER

Fra medlem til medlem

KoBoToolbox

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
Vi har essentielle data som kan bru-
ges til at dokumentere, monitorere 
og videreudvikle vores generelle 
indsats i landet og kan bruges over-
for de ansvarlige myndigheder. Det 
har givet overblik over, hvor vigtige 
ressourcer befinder sig, samt hvad 
lokale har adgang til og benytter 
dem. Det kan sikre beskyttelse af de 
mest værdifulde områder.

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Andre organisationer og landsbyer 
der er involveret i områder med 
værdifulde naturressourcer og/eller 
dyr, samt med landrettighedspro-
cesser.
HVAD KOSTER DET JER?
ArcGIS koster 30.000 kr., GPS 1000 
kr. + smartphones.

ANVENDELSE
Monitorering af aktiviteter og vedli-
gehold af brønde eller energianlæg, 
tracking/logging af mobiliser’s 
feltbesøg i landsbyer til træning og 
awareness raising eller mobilisering.
MULIGHEDER
Data kan logges med dato, tid og 
sted (GPS). Man sætter selv op 
hvilke data der skal rapporteres på 
og hvilke felter der er valgfrie og 
obligatoriske - sikring af de data, 
som man har brug for.
BEGRÆNSNINGER
Android-tablet el lign., batteritid, 
begrænsning på antal tegn, træning 
i brugen af app’en.

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
Konkret monitoreringsdata, som 
projektansvarlige i Danmark kan se 
lige når det er nødvendigt. Bedre 
opfølgning på partners faktiske akti-
vitet og monitorering, og nemmere 
for partner at rapportere på projek-
terne med meget brugbar data til 
analyse og evaluering af aktiviteter. 

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Organisationer der arbejder med 
projekter, hvor der skal rapporteres 
fra felten, hvor det er vigtigt at vide, 
hvor dataene kommer fra og hvor-
når de er rapporteret på fx anlæg, 
der kræver monitering.

HVAD KOSTER DET JER?
Gratis - med alle funktioner, men 
begrænset antal  
rapporter.

CISU har samlet medlemsorganisationers erfaringer med en række digitale værktøjer, som de har fundet 
nyttige og gode i udviklingssamarbejdet, og for deres egen organisering. Forhåbningen er, at dette katalog kan 
være en hjælp for andre medlemmer til at komme i gang med at anvende smarte digitale værktøjer.
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