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WAWCAS - WOMEN AT WORK, CHILDREN AT SCHOOL

WAWCAS er en non-profit NGO, som styrker kvinder, 
der lever i fattigdom i Nepal, til at opnå selvstæn-
dighed og forbedret livskvalitet gennem WAWCAS-
programmet. Dette sikrer desuden, at kvindernes 
børn kommer i skole og dermed får forbedret deres 
fremtidige muligheder.
 
WAWCAS-programmet er et iværksætter-træ-
ningsprogram på 16 måneder, hvor kvinderne lærer 
at skabe, drive og udvikle egen forretning. Kvinder-
ne bliver inddelt i grupper af cirka 25 kvinder og bli-
ver vejledt af certificerede Local Program Leaders. 
De bliver i uddannet i virksomhedsdrift og sociale 
forhold såsom ernæring, sanitet og løsning af fami-
lieproblemer.

Når træningsprogrammet er afsluttet, forventes 
det, at hver kvinde har deres egen forretning og der-
med en indtjening, børnene går i skole, familiepro-
blemer er reduceret og deres samlede livskvalitet 
er forbedret.

Effekten af programmet
Metoden, der er brugt i denne analyse, er Social 
Return on Investment (SROI), som fastlægger en 
monetær værdiskabelse af frivilligt arbejde og so-
ciale projekter ved at sammenligne investeringen i 
projektet med de effekter, der skabes for interes-
senterne i organisationen. For WAWCAS er investe-
ringen baseret på de donationer, de modtager, samt 
de frivilliges investeret tid. De skabte effekter i pro-
grammet er primært kvindernes øgede indkomst 
samt forbedret livskvalitet hos de frivillige.

Analysen viser, at der skabes 2,38 
kroner i værdi for hver 1 krone, der 
investeres i programmet. 

Værdien er skabt for interessenterne, og i dette til-
fælde er det primært hos de frivillige, kvinderne i 
programmet og lokalsamfundet. Det høje afkast vi-
ser, at organisationens aktiviteter er nødvendige og 
skaber markant værdi for de tilførte midler.

Kvindernes indkomststigning har den største indfly-
delse på SROI-ratioen. Det er målt som forskellen 
mellem kvindernes indkomst før og efter deltagelse 
i WAWCAS-programmet. Denne indkomst er bereg-
net for et år og derefter ganget med fem år, hvilket 
er minimumsforventningen for virksomhedernes 
overlevelse. Deraf fås den samlede forventede ef-
fekt.
 
Den skabte værdi for de frivillige består af et for-
bedret personligt velvære samt nye erfaringer som 
følge af det frivillige arbejde i WAWCAS. Denne vær-
di er målt ud fra en generel indikator for udbytte af 
frivilligt arbejde.

SROI-analysen er foretaget med en konservativ til-
gang til beregningerne, men der er alligevel visse 
usikkerheder forbundet med analysen. Den vigtig-
ste usikkerhed er effekternes tidshorisont.

En sensitivitetsanalyse er lavet for at afklare, hvor-
dan ratioen påvirkes af ændringer i effekternes tids-
horisont. SROI-ratioen bevæger sig mellem 0,66, 
hvis effekten kun holder i 1 år, og 8,81 hvis effekten 
holder i 20 år. Overordnet er SROI-ratioen vurderet 
til at være relativt høj.

Yderligere værdiskabelse
En stor del af WAWCAS’ intervention er ikke mulig 
at værdiansætte monetært. Andre effekter, som kan 
forventes at være skabt af WAWCAS, er, at flere børn 
får en uddannelse samt reduktion i sociale proble-
mer; såsom hustruvold og alkoholmisbrug. Derud-
over forventes det, at lokalsamfundet, hvor kvinder-
ne bor, påvirkes positivt af kvindernes nyoprettede 
virksomheder. Disse effekter må antages at have en 
langsigtet indflydelse.

Den fulde analyse af WAWCAS er foretaget af Lind 
Invest i begyndelsen af 2017 baseret på data om del-
tagerne i programmet i 2014. Det er analyseret i en 
SROI-rapport på www.lind-invest.dk. 
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