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Verksamhetsplan för 2020 

 

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 2020 

• För skolåret 2020 finansiera 110 elevers utbildning i primary och secondary school, 

inklusive startbidrag 

• För skolåret 2021 finansiera 120 elevers utbildning i primary och secondary school, 

inklusive startbidrag 

• Överföra 5000 kr till fadderbarnsfonden 

• Stödja vidareutbildning genom stipendier 

• Genomföra seminarier inom våra målområden för 20 000 kr, teman sätts i dialog med 

den lokala referensgruppen 

• Genomföra seminarium om vikten av utbildning samt om biblioteksverksamhet  

• Förbättra och utveckla driften av och verksamheten vid biblioteket, tillsammans med 

lokalt ansvariga  

 

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 2020 

• Under verksamhetsåret sälja 1 000 träd för plantering i Kizagaområdet  

• Genomföra seminarium om miljövård 
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3. Målområdet Hälso- och sjukvård 

Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad – styrdokument för Nduguföreningens 

utvecklingssamarbete  

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

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

förekommande sjukdomar 

Mål för 2020 

• Fortsätta arbetet med att förbättra vattenförsörjning vid sjukstugan i Misigiri 

• Samla in 25 000 kr till projekt för vattenförsörjning vid sjukstugan i Misigiri 

• Samla in 15 000 kr genom företagsvänner 

• Genomföra seminarier om hälso- och sjukvård 

• Andra mindre insatser för att förbättra situationen i sjukstugan, med fokus på 

mödravård 

 

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 2020 

• Fortsätta arbetet med att förbättra vattenförsörjningen vid sjukstugan i Misigiri 

• Genomföra seminarium om 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 2020 

• Sälja hantverk från Tanzania för 5 000 kr  

• Fortsätta samverka med kvinnogruppen i Kizaga kring produkter att sälja i Sverige 

• Genomföra seminarium om hushållsekonomi och småskaligt företagande 
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6. Medlemsrekrytering, information och insamling 

• Medlemsantalet ska vara minst 230 personer 

• Öka antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook från 337 till 350 personer  

• Ordna arrangemang med samarbetspartners som inbringar 12 000 kr inklusive 

gynnsamma bieffekter i form av korgförsäljning, trädbevis med mera 

• Samla in 60 000 kr i allmänna gåvomedel som styrelsen fritt disponerar för bistånd  

 

7. Styrning och uppföljning 

• Utifrån analys av uppföljningen av målområdet hälso- och sjukvård utveckla arbetet 

inom området 

• Genomföra en uppföljning av målområdena miljövård och landsbygdsutveckling 

• Se över befintligt avtal med platsansvarig i Kizagaområdet  

• Se över arvodena för Nduguföreningens funktionärer i Kizagaområdet 

 


