VERKSAMHETSPLAN 2012
Gällande verksamhetsåret 1 januari 2012 till 31 december 2012
Inledning:
För att uppfylla föreningens ändamål jobbar I Aid Africa(IAA) i olika projekt. IAA kommer sträva under
2012 att utveckla samt utvärdera samtliga projekt.

Verksamheten:
Föreningen kommer genomföra årsmöte den 26 februari 2012.
Under 2012 kommer IAA sträva efter att stabilisera vår verksamhet och revidera underlag. Genom att utöka
medlemsantalet och antalet aktiva kan arbetet fördelas på flera verksamma.
Föreningen kommer medverka på Röda Korsets Högskolas inspark för sjuksköterskestudenter i januari och
augusti och anordna andra föreläsningar.
Föreningen ämnar fortsätta arbeta via våra mobila kontor och utan fysisk lokal i ett led att hålla de
administrativa kostnaderna nere.
Styrelsemöten kommer att hållas vid ett flertal tillfällen dock är inga datum fastställda.
Ett event för att marknadsföra IAA och öka insamlingsintäkter kommer att äga rum under året.
Arbetet för att uppfylla kraven fastställda av svensk insamlings kontroll är ett arbete som kommer att fortgå
under året.

Projekt Africa in Sight(AIS):
Planen för projektet är att åter öka antalet utdelade glasögon som minskat något under föregående år. Detta
genom att involvera ytterligare stationära utdelare där projektet ställer stort hopp till de utdelare (2 st) vilka
under året kommer att rekryteras och utbildas för att öka takten för utdelning. Genom utdelning på
stationära platser tror vi oss kunna nå fler av de människor vi ämnar hjälpa med projektet. Utbildningen av
utdelare kommer att genomföras av vår samarbetspartner och rekryteringen riktar sig till legitimerad
vårdpersonal. Utbildningens mål är att de ska lära sig diagnostisera och erbjuda hjälp för korrigering.
Projektet har preliminärt inga besök planerade för året 2012. Rapportering kommer att ske kvartalsvis.

Projekt Sjukhusmaterial:
Under året kommer fortsatt rådgivande stöd ges till projektet med fortsatt fokus att samarbetspartnern
självständigt ska kunna hantera uppkomna problem och situationer. Vidare kommer planering för
utbildning av vårdpersonal på Kolandoto hospital att fortsätta.
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Ett för verksamheten kostnadsfritt förråd har tecknats med HSB och det kommer användas till att förvara
tillhandahållet material.
Projektet har en preliminär plan på att besöka projektet mot årets slut.

Projekt Vänskap - Trygghet:
Året inleds med styrelsebeslut att inte samarbeta med det nya barnhemmet Light in Africa. Samarbetet är
inte möjligt för att förutsättningarna till ett sådant arbete inte kunde uppfyllas.
Under våren kommer projektet omarbetas till en annan struktur med fokus på barnrelaterade punktinsatser
till olika verksamheter. Projektet kommer fungera som en ram för flera insatser gentemot flera mottagare.
Strävan under året är att genomföra minst en insats.
Fokus kommer ligga på omstruktureringen och inte insamling. Befintliga Vänner kommer att få möjligheten
att avsluta sitt Vänskap eller få det överflyttat till det nya projektet.

Projekt Exchange Program:
Om nytt initiativ tas av någon av parterna Röda Korsets Högskola och Kolandoto Hospital kommer IAA
sköta kontakten och återta en aktiv roll.
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