
	  

Handlingsplan Diálogos 2013 

 

Foreningen 
 
• Indledende drøftelser af om Diálogos skal have som mål at få en programaftale 

 
• Implementering af den vedtagne strategi 

 
 

 
Sektorvalg og projekter 
 
• Vurdering af grundlag for ansøgning om nyt projekt med vores partner i Bolivia, Plagbol 

 
• Indsendelse af ansøgning om forlængelse af projekt vedr. interkulturel medicin i Uganda i 

april 2013. Hvis ansøgning i første omgang ikke imødekommes: Revision og fornyet 
indsendelse i september  

 
• Indsendelse af ansøgning om forlængelse af projekt vedr. pesticider i Uganda i april 2013. 

Hvis ansøgning i første omgang ikke imødekommes: Revision og fornyet indsendelse i 
september  

 
• Indsendelse af ansøgning om partnerskabsaktivitet med vores filippinske partner Bantox 

 
• Indsendelse af ansøgning om nyt projekt med vores partner i Nepal i april 2013 

 
• Undersøgelse af om web del-projektet medicinaintercultural.org i Bolivia kan blive et 

selvstændigt mini-projekt under ledelse af Prodeco med henblik på at sikre bæredygtighed 
som et medie med mange partnere 
 

• Vurdering af andre eksisterende projektideer og hvis muligt indsendelse af ansøgning om 
forundersøgelse til yderligere 1-2 nye projekter  

 
• Udsendelse af to hold unge til Nepal og et hold til Uganda. Ungdomsgruppen afholder to 

oplysningsaktiviteter 
 
 
 
Lokale samarbejdspartnere 
 
• Udarbejdelse af strategi og værktøjer for partneres kapacitetsopbygning vedr. 

organisationsudvikling 
 
 
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 



	  

 
• Afsøge mulighederne for nyt højskolesamarbejde/andet skolesamarbejde 
 
 
Oplysning og folkelig forankring 
 
 
• Hjemmesiden gennemskrives og opdateres løbende med nyt materiale. Samtlige 

projektgrupper har en ansvarlig, der informerer kommunikationsgruppen om deres 
nyheder. 
 

• 2 numre af DialogosNyt 
 

• Foreningens aktiviteter søges dækket i eksterne medier udover den egne 
 

• Medlemsskaren bør vokse. En strategi skal lægges. 
 

• Implementering af elektronisk arkiv for foreningens materiale. Forsøg gennemføres med ny 
teknologi. 
 

 
 


