Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019
Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning, utveckling, hälsa och kultur, i
första hand i Ghana, men även i andra afrikanska länder. Föregående år har
verksamheten riktat in sig på projekt i Ghana, på att samla in pengar och på
att förbättra stiftelsens synlighet online.
Under det kommande året arbetar vi vidare med samma fokus. Målet med
årets verksamhetsplan har varit att fokusera på de i dagsläget prioriterade
områdena och samtidigt ha en realistisk verksamhetsplan som inte innebär en
för hög arbetsbörda på stiftelsens volontärer och styrelseledamöter.

Verksamhet
Under året vill vi fortsätta sy upp fler skoluniformer för behövande elever i de
skolor som har fått hjälp sedan tidigare samt dela ut skolmateriel till dessa
elever.
Under 2019 ska vi:
1. Fortsätta låta sy upp skoluniformer till elever i de skolor vi har stöttat än
så länge samt dela ut skolmateriel till dessa skolor.

Ekonomi
Utöver de pengar som är bundna till teakplantager som stiftelsen investerat i
är de medel som tillfördes stiftelsen vid dess instiftande slut. Därför fokuserar
även årets verksamhetsplan på att samla in medel för att stiftelsen ska kunna
fortsätta med sin verksamhet.
Under 2019 ska vi:
1. Hitta en person som kan hjälpa till med insamling av pengar, inklusive
rekrytering av månadsgivare.
2. Vara med på minst 3 marknader och tjäna minst 9000 kr
3. Samla in 6000 kr utöver det vi säljer för på marknaderna samt utöver
intäkterna från månadsgivare.
4. Hitta hantverkare som tillverkar maracas, grytvantar samt grytlappar,
sheasmör och spelet awuri för försäljning på marknader.

Hemsidan
Under 2018 har Madeleine Persson tagit över ansvaret för stiftelsens
kommunikation, inklusive hemsidan. Tack vare detta har hemsidan utvecklats
på många sätt och dess synlighet har förbättrats. Vi fortsätter med detta
arbete även under 2019. Madeleine och stiftelsens styrelseledamöter har
även gått gratis onlinekurser för att lära sig hur hemsidans synlighet kan
förbättras, även detta fortsätter vi med under 2019.
Under 2019 ska vi:
1. Uppdatera hemsidan genom att: bygga upp den engelska hemsidan
och skapa en SEO-plan (Search Engine Optimization plan).
2. Fortsätta med kurserna i synlighet.

Övriga mål
Under 2018 knöt vi kontakter med studenter i flera IB-skolor (International
Baccalaureate)1. Dessa studenter har bland annat hjälpt oss att översätta
hemsidan till engelska, uppdatera vår infofolder samt hjälpt till på Hornstulls
Marknad. På Åva skolan i Täby har en studentgrupp bildats som vi ska arbeta
vidare med.
Under 2019 ska vi:
1. Upprätthålla kontakten med studentgruppen på Åva.

International Baccalaureate (IB) är en internationell skola som finns över hela
världen. För att ta studenten måste eleverna fullfölja ett program som heter CAS
som står för Creativity, Action, Service. För att få godkänt i CAS måste studenten
tillgodogöra sig minst 50 timmar inom varje område där Service syftar till att
genomföra något på volontär basis. IB-elever och IB-skolor är således en naturlig
källa att vända sig till för samarbete och hjälp med stiftelsens mål.
1

