
Handlingsplan Diálogos 2012 

Foreningen 
 
• Afholdelse af foreningsseminar 
 
• Udarbejdelse af ny strategi 
 
 
Sektorvalg og projekter 
 
• Afslutning af projekt i Nepal og Cimes-projektet i Bolivia  
 
• Vurdering af grundlag for ansøgning om projektforlængelse af projekt vedr. interkulturel medicin i Uganda 
og i givet fald indsendelse af ansøgning 
 
• Vurdering af grundlag for ansøgning om projektforlængelse af projekt vedr. pesticider i Uganda og i givet 
fald indsendelse af ansøgning 
 
• Indsendelse af ansøgning til udenlandsk donor om projekt vedr. sundhed og miljø på eksportgartnerier i 
Uganda 
 
• Indsendelse af ansøgning til udenlandsk donor om projekt vedr. kviksølv i samarbejde med udenlandsk 
NGO 
 
• Vurdering af andre eksisterende projektideer og hvis muligt indsendelse af ansøgning om forundersøgelse 
til yderligere 1-2 nye projekter (mulighed for pesticidprojekter i Nepal og Ghana vurderes aktuelt, ligesom et 
projekt vedr. kviksølv i guldminedrift i Bolivia er under overvejelse). 
 
• Udsendelse af to hold unge til Nepal og et hold til Uganda. Ungdomsgruppen afholder to arrangementer. 
 
• Udsendelse til Nepal mhp for-forundersøgelse til Nepal pesticidprojekt 
 
 
Lokale samarbejdspartnere 
 
• Opfølgning på præsentation af projekter vedr. interkulturel medicin i Geneve 
 
• Gennemførelse af syd-syd udveksling mellem Dialogos’ projekter i Uganda og Bolivia  
 
• Udarbejdelse af strategi og værktøjer for partneres kapacitetsopbygning vedr. organisationsudvikling 
 
• Opfølgning med partnere i Uganda og Filippinerne efter besøg af Projektrådgivningen 
 
• Overvejelse om ansøgning om partnerskabsaktivitet 
 
 
Øvrige samarbejdspartnere 
 
• Der koordineres med andre danske NGOer i samarbejdslandene og evt. med udenlandske NGO’er med 
henblik på erfaringsudveksling 
 
• Kontakterne til de danske universiteter og andre uddannelsesinstitutioner udbygges, og de bruger 
foreningens projekter som platform i undervisning og studenteropgaver 
 
• Samarbejdet med Brandbjerg Højskole udbygges 
 
 
Oplysning og folkelig forankring 
 
• Hjemmesiden gennemskrives og opdateres løbende med nyt materiale 
 
• 2 numre af DialogosNyt 
 
• En artikel pr. projekt i eksterne medier 
 
• Medlemsskaren øget 
 
• Implementering af elektronisk arkiv for foreningens materiale 
 
• Fortsættelse af arbejdet med at styrke foreningens informationsmateriale generelt 

	


