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Frågor 2021, VIDAREFÖRMEDLANDE ORGANISATION 

KAPACITET 

1. Beskriv er och era sändande organisations kapacitet (förmåga att 

genom kunskap och erfarenheter, etc) att arbeta med 

Praktikantprogrammet och vilka resurser som avsätts hos er och era 

sändande organisationer. Förklara hur projektet bidrar till att stärka 

samarbetet mellan er och era sändande organisationer och hur ni som 

organisation stärks i er roll som biståndsorganisation genom att arbeta 

med programmet. 

SYFTE OCH MÅL 

2. Beskriv projektets syfte och mål. Målen ska vara mätbara och möjliga 

att följa upp 

3. Beskriv era rutiner för att bedöma och säkerställa att era sändande 

organisationer genomför praktikantprojektet i enlighet med 

programmets syfte och mål och med relevans för genomförandet av 

Agenda 2030. Ge exempel på konkreta aktiviteter som ingår i det 

arbetet. 

 

PROJEKTETS AKTIVITETER OCH UPPLÄGG  

4 Redogör för ert övergripande arbete med Praktikantprogrammet. 

Presentera en projektplan för hela projektperioden med aktiviteter 

och en tidsplan för dessa. Beskriv hur ni avser att stötta de sändande 

organisationerna och hur ni kontrollerar att de följer de villkor som 

gäller för programmet. 

5 Har ni ansökt om extra medel för seminarier eller platsbesök? JA/NEJ  

Om JA, beskriv vad ni avser göra och när i tid. (Om ni redan besvarat 

detta i fråga 4 går det bra att hänvisa till det svaret) 

(Bedöms ej med poäng) 

 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

6 Beskriv vilka kriterier som gäller för de som kan söka medel hos er. 

Vilka rutiner har ni för att säkerställa att de sändande 

organisationerna arbetar kvalitativt med rekrytering, förberedelser, 

praktikbeskrivning, handledning, uppföljning etcetera? Beskriv även 

ansvarsfördelningen. 
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7. Praktikuppgifterna ska utgå från ett ömsesidigt behov och bidra 

till utveckling för alla inblandade. Beskriv hur ni avser säkerställa 

att både sändande organisationer och deras 

partnerorganisationer arbetar efter ett ömsesidigt behov samt hur 

praktikuppgifterna bidrar till utveckling för sändande organisation, 

partnerorganisation och praktikanter. 

RISKHANTERING 

8 Presentera en riskanalys för vad som skulle kunna hindra 

projektets måluppfyllelse. Analysen ska innehålla interna och 

externa risker, förebyggande åtgärder samt ange var ansvaret 

ligger (det kan vara kopplat till en person på sökande, sändande 

eller mottagande organisation). Risken för korruption är 

obligatorisk att inkludera i riskanalysen. Det är även obligatoriskt 

att ta upp risker förknippat med vidareförmedling av medel om 

det kommer att ske. 


