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Verksamhetsplan för 2017 

 

1. Målområdet Utbildning 

Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad: Styrdokument för Nduguföreningens 

utvecklingssamarbete  

1.1   Fler socio-ekonomiskt utsatta barn och unga påbörjar och fullföljer utbildning i primary och 

secondary school, av god kvalitet. 

1.2 Ökad kunskapsnivå hos kvinnor, män, barn och unga om det samhälle de lever i, och därmed 

stärkta förutsättningar för deras deltagande och inflytande.  

Mål för 2017 

 För skolåret 2017 finansiera 118 elevers utbildning, 51 i primary och 67 i secondary 

 För skolåret 2018 finansiera 125 elevers utbildning, 50 i primary och 75 i secondary 

 Samla in och överföra 5000 kr till fadderbarnsfonden  

 Genomföra seminarier inom olika ämnesområden för ca 20 000 kr 

 Implementera det nya faddersystemet samt kommunicera det till Nduguföreningens 

medlemmar  

 

2. Målområdet Miljövård 

Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad: Styrdokument för Nduguföreningens 

utvecklingssamarbete  

2.1  Lokalsamhället, särskilt hushåll och småskaliga jordbrukare, ska verka för en ökad ekologisk 

hållbarhet.  

 

Mål för 2017 

 Under verksamhetsåret sälja 1 400 träd för plantering i Kizagaområdet  

 

 

3. Målområdet Hälso- och sjukvård 

Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad: Styrdokument för Nduguföreningens 

utvecklingssamarbete  

3.2 Ökad kapacitet hos lokalbefolkning och hälso-sjukvård att förebygga vanligt förekommande 

sjukdomar 

3.1  Ökad tillgänglighet till allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet 
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Mål för 2017 

 Samla in 10 000 kr till utvecklingen av sjukstugan till ett Health Centre. Summan 

inkluderar stödet från Nduguföreningens företagsvänner. 

 Fortsätta att granska och utvärdera förutsättningarna och möjligheterna att genomföra 

projektet med att utveckla sjukstugan till ett Health Centre och/eller undersöka 

möjligheten att genomföra mindre insatser kopplat till målområdet under 

verksamhetsåret 2017.  

 

4. Målområdet Vatten och sanitet 

Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad: Styrdokument för Nduguföreningens 

utvecklingssamarbete   

4.1 Förbättrad tillgång till rent vatten och godtagbar sanitet i framförallt hushåll, skola och 

vårdinstitutioner. 

Mål för 2017 

 Genomföra kompetenshöjande insatser för vattenkommittén i Kizagaområdet 

 Fortsätta undersöka möjligheten till insatser inom vatten och sanitet 

 

5. Målområdet Landsbygdsutveckling 

Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad: Styrdokument för Nduguföreningens 

utvecklingssamarbete 

5.1 Förbättrade förutsättningar för en hållbar hushållsekonomi, med särskilt fokus på utvecklandet av 

småskaligt företagande och jordbruk.  

Mål för 2017 

 Följa upp hur den nya mikrokreditverksamheten utvecklas 

 Sälja hantverk från Kizagaområdet för 10 000 kr  

 Fortsätta med att undersöka en eventuell breddning av kvinnogruppen i Kizagas 

verksamhet 

 Följa upp försäljningen av tygkassar som inleddes 2016 och utvärdera huruvida det 

ska vara en permanent produkt   

 

6. Medlemsrekrytering, information och insamling 

 Ökad medlemsrekrytering. Medlemsantalet ska vara minst 220 personer. 

 Fortsätta med samt utvärdera det rådande ambassadörskapet.  

 Öka antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook från 294 till 320 personer  



Nduguföreningen 

3 
 

 Ordna arrangemang med samarbetspartners som inbringar 15 000 kr inklusive 

gynnsamma bieffekter 

 Samla in 50 000 kr i allmänna gåvomedel som styrelsen fritt disponerar för bistånd  

 

7. Styrning och uppföljning 

 Fortsätta arbetet med att se över befintliga policys och riktlinjer och inventera behovet 

av nya med anledning av det reviderade styrdokumentet för utvecklingssamarbetet 

 Slutföra arbetet med att ta fram ramverk för resultatuppföljning av utvecklingsinsatser 

i Kizagaområdet 

 Identifiera utgångsläget för respektive målområde för framtida resultatuppföljning 

 Ta fram arbetsbeskrivningar för Ndugu-ansvariga i Kizagaområdet. Dessa stäms av 

med referensgrupp och ansvariga samt beslutas av styrelsen.  

 Ta initiativ till att uppdatera avtalet med platsansvarig tas  

 Tillse att Nduguföreningens arbete med arrangemang och Pr-info hittar nya 

ändamålsenliga former och förnyad bemanning 

 

 

 

 


