VERKSAMHETSPLAN  2015  

Gällande  verksamhetsåret  1  januari  2015  till  31  december  2015  
  

Inledning:    
  
För  att  uppfylla  föreningens  ändamål  jobbar  I  Aid  Africa(IAA)  i  olika  projekt.  IAA  kommer  sträva  under  
2015  att  utveckla  samt  utvärdera  samtliga  projekt.      

  
Verksamheten:    
  

Föreningen  planerar  att  genomföra  årsmöte  den  29  mars  2015.  
  
Fyra  nyhetsbrev  kommer  att  skickas  ut  till  medlemmar,  månadsgivare  samt  samarbetspartners.  
  
Fortsätta  utvecklandet  av  hemsidan  samt  Facebook-‐‑sidan.  Kontinuerliga  statusuppdateringar  som  berättar  
om  vad  IAA  gör  och  hur  det  går  i  projekten.  
  
Styrelsemöten  kommer  att  hållas  vid  ett  flertal  tillfällen  dock  är  inga  datum  fastställda.  
  
Ifall  förfrågan  inkommer  kommer  IAA  hålla  föreläsningar  i  mån  av  tid  och  berätta  om  vårt  arbete  och  våra  
projekt  på  övriga  platser.  
  
Öka  antalet  medlemmar  2015.  Målet  är  att  inte  ha  mindre  än  50st  medlemmar  om  året.    
IAA  önskar  ha  en  sommarfest  med  målet  att  få  in  flera  medlemmar.  
  

Ramverk  Africa  in  Sight(AIS):  
  

Projektbesök  av  ögonsjuksköterska  Lotta  Wall  för  att  bistå  och  utveckla  ögonavdelningens  verksamhet  på  
Kolandoto  Hospital(KNH).  
  
Fortsatt  utdelning  av  glasögon  (inom  projektet  Spectacles)  genom  KNH  outreach  program  med  eventuella  
inköp  av  ytterligare  glasögon.  
  
Ev  utbildning  av  ny  personal  i  projektet  Education.    
  

Ramverk  Hospital  Eqiupment:  
  
Fortsatt  utvärdering  och  stöd  till  nya  tandkliniken  på  KNH  och  Mkula  hospital  som  installerades  2014.    
  
Eventuellt  underhållsarbete  av  tidigare  skickad  utrustning.  
  
Eventuell  frakt  av  ytterligare  sjukhusmaterial(mindre  mängd)  som  behövs  för  projektet.  
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Ramverk  Child  Fund:  
  
Fortsätta  med  projektet  ”Cataract  surgeries”  tidigare  kallat  Grumlig  syn  till  Klarhet,  som  innebär  stöd  för  
kataraktoperationer  till  barn.  Planen  är  att  stödja  20st  operationer  2015.  
  
Child  Fund  fortsätter  med  projektet  Education  som  innebär  att  IAA  stöttar  8  ev  även  för  barn  kring  KNH  
med  stöd  för  deras  skolavgifter  och  kostnader  för  uniform  och  skolmat.    Utvärdering  av  2014.  
  
Stödja  barnkliniken  på  KNH  med  en  oxygenkoncentrator.  
  
Stötta  barnen  på  KNH  Barnklinik  på  Internationella  Barndagen.      
  

Ramverk  Sustainable  Development:  
  
2014  fick  IAA  kontakt  med  nya  samarbetespartners  Arkitekter  och  Ingengörer  utan  gränser  och  projektet  
Healthy  Hospital  startades  tillsammans  med  KNH.  FAS  1  av  projektet  startar  2015.  MSF-‐‑stipendiater  från  
Chalmers  via  Arkitekter  och  Ingengörer  utan  gränser  gör  en  första  bedömning.    
  
FAS  2.  Startas  preliminärt  våren/sommaren  2015  efter  att  projektrapport  från  FAS  1  kommit  i  april  2015.  
Projektbesök  av  IAA-‐‑ledamot  Jon  Gunnarsson  Ruthman  i  mars  2015.  

  
Exchange  Program:    
  

Vid  behov  stötta  samarbetet  mellan  institutionerna  Röda  Korsets  Högskola,  Sollentuna  Consensus  
gymnasiet  och  KNH  och  KNSH.    
  
Plan  att  starta  upp  en  ny  projektgrupp  som  fortsätter  utveckla  Exchange  Program  som  utvärderar  och  följer  
upp  studenter  som  har  åkt  och  ska  åka!  
  
Deltaga  på  prepatory  course  på  RKH.    
  
Ge  ut  IAA-‐‑stipendie  till  Kolandotos  School  of  Nursings  studenter.  
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