Nduguföreningen

Verksamhetsplan för 2016
Målsättningar per verksamhetsområde för 2016

1. Målområdet Utbildning







För skolåret 2016 finansiera 114 elevers utbildning, 50 i primary och 64 i secondary
För skolåret 2017 finansiera 125 elevers utbildning, 55 i primary och 70 i secondary
Samla in och överföra 5000 kr till fadderbarnsfonden
Genomföra seminarier inom olika ämnesområden för ca 20 000 kr
Följa upp utvecklingen för biblioteksverksamheten
Genomföra en översyn av fadderverksamheten

2. Målområdet Miljövård


Under verksamhetsåret sälja 1 300 träd för plantering i Kizagaområdet

3. Målområdet Vatten och sanitet


Tillsätta arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna för insats relaterat till
målområdet vatten och sanitet.

4. Målområdet Hälso- och sjukvård





Samla in 30 000 kr till utvecklingen av sjukstugan till ett Health Centre.
Etablera fungerande arbetsrelationer med ledande personer i distrikt och på bynivå
som är involverade i sjukstugeprojektet
Fortsätta med planering av projektet och, om det finns förutsättningar, besluta att
påbörja genomförandet.
Öka antalet företagsvänner till 4 stycken under 2016.

5. Målområdet Landsbygdsutveckling




Starta upp den reviderade mikrokreditverksamheten i Kizagaområdet
Följa upp hur den nya mikrokreditverksamheten utvecklas
Sälja hantverk från Kizagaområdet för 15 000 kr
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Undersöka möjligheter för kvinnogruppen i Kizaga att bredda sin verksamhet för
försäljning.
Starta upp försöksverksamhet med försäljning av tygkassar som tillverkas i
Kizagaområdet, där Nduguföreningen bidrar med 1000 kronor i startbidrag

6. Medlemsrekrytering, information och insamling






Ökad medlemsrekrytering. Medlemsantalet ska vara minst 230 personer.
Fortsätta med samt följa upp det rådande ambassadörskapet.
Öka antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook från 243 till 260 personer
Ordna arrangemang med samarbetspartners som inbringar 25 000 kr inklusive
gynnsamma bieffekter
Samla in 40 000 kr i allmänna gåvomedel som styrelsen fritt disponerar för bistånd

7. Styrning och uppföljning





Se över verksamhetsplan samt befintliga policys och riktlinjer och inventera behovet
av nya med anledning av årsmötets beslut om nytt styrdokument för
utvecklingssamarbetet
Ta fram arbetsbeskrivningar för Ndugu-ansvariga i Kizagaområdet. Dessa stäms av
med referensgrupp och ansvariga samt beslutas av styrelsen
Ta initiativ till att nytt avtal med platsansvarig tas fram och ersätter det befintliga
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