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19 mars 2016

Verksamhetsplan 2016
Föreningen Intacts Vänner stödjer INTACTs verksamheter i Indien främst genom ekonomiskt
stöd och genom kunskap/ erfarenhetsutbyte samt volontärverksamhet. Intacts vänners
verksamhet bygger helt på ideellt arbete.
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Att under 2016 samla in 63.000:- som utgör egenavgift till det av Forum Syd beviljade
projektet för 2016 till fortsatt utbyggnad av Möjligheternas Land, OC.
Verksamheten vid ISS (Intact Special School) är från skolans start tänkt för 80 barn
och budgeten har utgått från att alla 80 barnen skulle ha en fadder. Eftersom antalet
barn är lägre och de fasta driftkostnaderna då inte täcks av fadderavgiften behöver
verksamheten tillföras ca. 15.000:- i nuläget. Idag är det 71 barn inskrivna.
Att antalet faddrar finns till vart och ett av de 40 barn som finns listade i
verksamhetsgrenen GF (Girl Child Fosterschip).
Att antalet faddrar finns till vart och ett av de 6 barn som finns listade i
verksamhetsgrenen ICF (Tsunami Child Fosterschip). Idag saknas inga faddrar.
Arbetet med IF, Intact Fadder,( tidigare angetts som GSS) har under 2015 ökat med
21 sponsor, som nu är 106 betalande till ca. 150 barn som finns i verksamheten.
Föreningen behöver fler sponsorer. På sikt kommer administrationen att kunna
minskas på grund av enklare hantering.
Att samla in 40.000:- till Hälsoprojektet bland byborna i Kalryan Hills, samt att öka
antalet sponsorer, som nu uppgår till 14 medlemmar och bidrar med 16.800:Att HRTC genom gåvor och sponsoravgifter kan få in 50.000:HRTC har ökat med 1 sponsor till i dagsläget 8 sponsorer. Målet på sikt är ytterligare
20 sponsorer, eller annan långsiktig kontinuerlig finansiering.
Att i övrigt samla in gåvor som kan användas fritt.
Att föreningens medlemsantal vid årets slut skall uppgå till 550 personer.
Att informationsblad sändes elektroniskt alternativt per post till medlemmar,
faddrar/sponsorer och övriga som stödjer verksamheten, minst fyra gånger under
året, samt att extern information om Intacts- och Intacts vänners arbete ökar.
Att förbättra och vidareutveckla styrelsearbetet.
Att samarbetet i resp. grupp samt med styrelsen fortsätter att utvecklas och att
antalet dokumenterade träffar/grupp ökar till minst tre under 2016.
Protokoll/minnesanteckningar från gruppernas träffar sänds till styrelsens
sekreterare/ledamöter.
Att styrelsen ansvarar för uppföljning/utvärdering av verksamheterna i Intact India,
i de delar föreningen Intacts Vänner är berörd av.

