VERKSAMHETSPLAN 2013
Gällande verksamhetsåret 1 januari 2013 till 31 december 2013
Inledning:
För att uppfylla föreningens ändamål jobbar I Aid Africa(IAA) i olika projekt. IAA kommer sträva under
2013 att utveckla samt utvärdera samtliga projekt.

Verksamheten:
Föreningen kommer genomföra årsmöte den 24 februari 2013.
Fyra nyhetsbrev kommer att skickas ut till medlemmar, månadsgivare samt samarbetspartners.
Styrelsemöten kommer att hållas vid ett flertal tillfällen dock är inga datum fastställda.
Planerar att medverka vid insparken på Röda Korset Högskola i augusti.
Ifall förfrågan inkommer kommer IAA hålla föreläsningar i mån av tid och berätta om vårt arbete och våra
projekt.
Skapa en facebookgrupp för de intresserade som vill vara volontärer i IAA.
Anordna biståndscafé, alternativt brunch med syfte att få ut information om oss samt diskussionsforum med
medlemmar.

Projekt Africa in Sight(AIS):
Utvärdera projektet med utbildade sjuksköterskor som delar ut glasögon.
Få till ytterligare utbildning av sjuksköterskor till projektet.
Fortsätta samarbetet med Zetterblom Bil AB med däckbytardagar två gånger om året samt ev ytterligare en
till däckfirma.
Finslipa på projektplanen inför inköp av glasögon 2014.

Projekt Sjukhusmaterial:
Container kommer fram. Utvärdera hur resan gått.
Se till att allt ställs i ordning inför projektbesök 2014.
Eventuellt påbörja delprojekt för hållbart vatten och elförsörjning.
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Projekt Barnfonden:
Fortsätta med projektet Grumlig syn till Klarhet som innebär stöd för katarktoperationer till barn. Planen är
att stödja 20 operationer eventuellt fler om kapaciteten finns hos Kolandoto. 5st per kvartal har Dr Katani
bedömt.
Eventuellt stödja två nya projekt beroende på förfrågningar.

Projekt Exchange Program:
Två nya studenter som ska åka till Kolandoto Hospital från Röda korsets Högskola under våren och
eventuellt två till hösten.
Titta på möjlighet att få stöd från tex SIDA eller andra institutioner för två elever och eventuellt lärare från
Kolandoto School of Nursing att komma till till Sverige och Röda Korset Högskola för praktik och kulturellt
utbyte.
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