
	  

Opfølgning på handlingsplan Diálogos 2011 

 

Sektorvalg og projekter 
 
Mål og målopfyldelse for 2011 

 
• Igangsætning af sundheds- og miljøprojekt på Filippinerne 
Projektet blev igangsat, første projektbesøg blev afholdt i forbindelse hermed i maj 2011 
 
• Indsendelse af ansøgning til Projektpuljen om forlængelse af projekt med fokus på 

interkulturel medicin i Bolivia med den bolivianske samarbejdspartner Prometra 
Ansøgning indsendt i december 2011 
 
• Indsendelse af ansøgning om no-cost forlængelse af projektet i Nepal 
No-cost forlængelse bevilget 
 
• Udarbejdelse af strategi for det videre arbejde i Nepal 
Det er blevet besluttet at afslutte samarbejdet med den nepalesiske partner med udgangen af 
denne projektperiode, idet partner nu er i stand til at ”stå på egne ben”. Der afsøges aktuelt 
muligheder for nye samarbejder 
 
• Indsendelse af ansøgning til udenlandsk donor om projekt vedr. sundhed og miljø på 

eksportgartnerier i Uganda 
Projektansøgning er under udarbejdelse 
 
• Vurdering af andre eksisterende projektideer og hvis muligt indsendelse af ansøgning om 

forundersøgelse til yderligere 1-2 nye projekter 
Forskellige nye projektideer er blevet vurderet, men der har ikke været grundlag for at 
indsende ansøgning 
 
• Udsendelse af to hold unge til Nepal og to hold til Uganda. Ungdomsgruppen afholder to 

arrangementer.  
To arrangementer blev afholdt, en større koncert-event og en mindre drageflyvningsevent. Der 
er blevet udsendt 2 volontører til Nepal og 3 til Uganda.  
 
 
 
Valg af lande og projektområder 
 
Mål for 2011 
Der findes ikke at være basis for yderligere geografisk udvidelse af aktiviteterne i 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Lokale samarbejdspartnere 
 
Mål og målopfyldelse for 2011 
 
• Lancering af spansk web-medie vedr. interkulturel medicin 
Webmediet lanceret i maj 2011 
 
 
• Lancering af spansk website om sprøjtemidler og alternativer 
Webmediet lanceret i oktober 2011 
 
• Udvikling af video-infoprojekt med Københavns Universitet o.a. vedr. sprøjtemidler 

Bolivia/Uganda 
Studenter har lavet materiale i forbindelse med opgave på folkesundhedsvidenskab. 7 videoer 
er tilgængelige på youtube  
 
• Planlægning af præsentation af projekter vedr. interkulturel medicin i Geneve 
Præsentation planlagt, møde afholdt i januar 2012 
 
• Gennemførelse af syd-syd udveksling mellem Dialogos’ projekter i Uganda og Bolivia  
Status: Udsat til efteråret 2012. Ledere af pesticidprojekter mødes til konference i Mexico i 
marts 2012. 
 
• Udarbejdelse af strategi og værktøjer for partneres kapacitetsopbygning vedr. 

organisationsudvikling 
Seminar for Dialogosmedlemmer afholdt i januar 2012. En repræsentant fra pesticidprojekt i 
Uganda deltog på kursus i DK. 
 
• Overvejelse om ansøgning om partnerskabsaktivitet 
Status: Ansøgning ikke indsendt 
 

 
 
Øvrige samarbejdspartnere 
 
Mål og målopfyldelse for 2011 
 
• Der koordineres med andre danske NGOer i samarbejdslandene og evt. med udenlandske 

NGO’er med henblik på erfaringsudveksling 
Status: Medlemmer af bestyrelse, projektgrupper og projektmedarbejder fra Uganda har 
deltaget i møder i sundheds- og Ugandanetværket  
 
• Kontakterne til de danske universiteter udbygges, og universiteterne bruger foreningens 

projekter som platform i undervisning og studenteropgaver 
Status: En dansk medicinstuderende deltog i indsamling af baseline-data i Filippinerne-
projektet, 2 studerende har lavet projektopgaver i relation til pesticidprojekt i Uganda og 2 i 
relation til pesticidprojekt i Bolivia. Henvendelser fra andre, der vil studere foreningen 
 
• Samarbejdet med Brandbjerg Højskole udbygges 
Status: Første hold fra Brandbjerg Højskole besøgte Boliviaprojekterne i april 2011. Fælles 
begivenhed med Brandbjerg-elever og Dialogos Ungdom i maj 2011. Kontakt i efteråret 2011 
mhp koordinering af kommende Boliviaaktiviteter  
 
I øvrigt: Møder x 2 med Danida (nye kontaktpersoner) 



	  

Oplysning og folkelig forankring 
 
Mål og målopfyldelse for 2011 
 
• Hjemmesiden skal løbende opdateres med nyt materiale 
Hjemmesiden er blevet nødtørftigt opdateret i årets løb men trænger til en mere 
gennemgribende opdatering  
 
• 2 numre af DialogosNyt  
Et nummer udgivet i marts 2011 og et i december 
 
• En artikel pr. projekt i eksterne medier 
Derfor følger Bolivia også med i valget - Avisen.dk 15 sept 2011 
Folketingsvalget vil betyde en del for Bolivia – metroXpress 15 sept 2011 
Rengøringsmiddel skaffer mere guld - Avisen.dk 13 okt. 2011 
Rengøringsmiddel skaffer mere guld – metroXpress 13 okt. 2011 
Kviksølvprojektet blev omtalt i adskillige filippinske aviser og på flere radiokanaler i forbindelse 
med projektopstart i maj 2011 
 
• Medlemsskaren øget  
Foreningen tæller i skrivende stund 206 medlemmer 
 
• Implementering af elektronisk arkiv for foreningens materiale 
Arkivet eksisterer men er ikke taget i brug af projektgrupperne 
 
• Fortsættelse af arbejdet med at styrke foreningens informationsmateriale generelt 
 TV interview med Erik Jørs på TV Europa 
Foreningens projekter omtalt på stand på IFMSAs verdenskongres i København 
Foreningens projekter omtalt i WHO og UNEP årsberetninger 
Foreningens projekter præsenteret på arbejdsmedicinsk konference i Ghana   
 
 
 


