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Kære alle,
Her på en af årets sidste dage deler vi de seneste nyheder for organisationer med program i CISU.
Vi vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og takke for godt samarbejde i 2021, som vi håber,
også vil fortsætte i det nye år.
Bedste hilsner
CISU‐programgruppen

Opdateret format afsluttende rapport
Det afsluttende rapportformat for programmer er blevet opdateret. Programorganisationer som i 2022 skal skrive
afsluttende rapport opfordres allerede nu til at kigge formatet igennem, sådan de i god tid kan orientere sig i de
områder, som de skal afrapportere på. Link til afsluttende rapportformat er her.
Timeregistreringssystem
Vi er af flere blevet opfordret til at dele et eksempel på et simpelt timeregistreringssystem, og AIDS‐Fondet har
velvilligt valgt at dele deres. Tak til AIDS‐Fondet. Link til timeregistreringssystem er her.
Budgetrevisioner
Revideret programbudget kan indsendes i forbindelse med statusrapport 1. marts og programårsregnskab med
deadline 1. juli. Der er oprettet milepæle til formålet i Vores CISU, og vi håber hermed at sikre, at det altid er klart,
hvad der er det gældende budget. Hvis I ønsker at revidere budgettet på andre tidspunkter af året, kan I stadig
indsende en ændringsanmodning via Vores CISU. Format hertil er ændret
således, at I fremover skal indsende det opdaterede budget (i Excel) sammen med ændringsanmodning. Link til
ændringsanmodning er her.
Godkendte programorganisationer
Seks programorganisationer har i 2021 været i proces med review af deres program og udformning og vurdering af
ny ansøgning mhp. at indgå i en ny fireårig programfase. Stort tillykke til Axis, International Børnesolidaritet, AIDS‐
Fondet, International Aid Service (IAS), Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Dansk Folkehjælp med deres nye
programfase 2022‐2025.
Programrelevant tema i marts – kom gerne med inputs
Den 3. marts 2022 planlægger vi afholdelse af event på Vartov med programrelevant tema. Kontakt Søren
(saj@cisu.dk) hvis du sidder med en god idé til et programrelevant emne, som vi kan tage op.
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