Verksamhetsplan 2020
Ändamål
Syftet med Tostan Sveriges verksamhet är att bidra till finansieringen av Tostans
utbildningsprojekt i Västafrika. Genom icke-formell utbildning ger Tostans Community
Empowerment Program (CEP) människor på den afrikanska landsbygden egenmakt och
kraft att själva ta itu med olika frågor som rör deras liv. Projektens målsättning är att ge
afrikanska samhällen kunskaper och färdigheter för en hållbar utveckling, en positiv social
förändring och förbättrade levnadsvillkor.
Vidare har Tostan Sverige som uppgift att sprida ökad kännedom om Tostans arbete i
Sverige i syfte att öka insamlade medel. Det sker genom att informera om verksamheten
bland allmänheten och olika grupper i samhället som skolor, högskolor, universitet och
intresseorganisationer. Tostan Sverige sprider också kännedom om organisationen genom
traditionella medier och sociala medier.

Verksamhetsmål
För att stödja verksamheten i Västafrika ska Tostan Sverige arbeta utifrån följande mål:
•
•
•

Ökad kännedom om Tostan i Sverige.
Öka insamlingen till Tostans verksamhet jämfört med 2019.
Arbeta för att bevara en nära och god kontakt med nuvarande medlemmar och
samarbetspartners.

Strategier för måluppfyllelse
Styrelsen ska arbeta utifrån följande planläggning för måluppfyllelse.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontinuerlig information till befintliga och nya mediakontakter
Ökade aktiviteter i sociala medier
Informationsverksamhet i olika nätverk
Informationsutskick till Tostan Sveriges medlemmar och samarbetspartners
Ökat nätverksarbete
Identifiera och bearbeta nya företag, fonder och stiftelser
Öka antalet månadsgivare jämfört med 2019
Kommunicera med och ge återkoppling till tidigare givare
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•

Genomföra Julinsamling

Under 2020 planeras följande aktiviteter
•
•
•

Ökat antal utskick till medlemmar och samtalspartners
Arrangera kontakter med nya givare och samarbetspartners
Medverka vid MR-dagarna i Uppsala

Budget
I budget kommer medel att avsättas för att kunna genomföra strategierna.

Personella resurser
Tostan Sverige har en person anställd på deltid, en arbetande styrelse och volontärer som
bidrar med viktiga arbetsinsatser för att genomföra strategierna. Bokföring och
redovisning sköts av ASPIA och för revision anlitas PwC. Vidare finns en hadläggare vid
kontoret i Dakar som ansvarar för uppföljning och rapportering av Tostan Sverigefinansierade projekt.

Stockholm den 21 augusti 2020

Anne Charlotte Ringquist
Ordförande
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