
 

 
HANDLINGSPLAN FOR GROW WITH A FUTURE 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Handlingsplanen for Grow With a Future fastslår organisasjonens arbeid.  
 
Grow With a Future har en visjon om en verden der alle, herunder alle foreldreløse barn 
og enker skal få dekket sine menneskerettigheter. 
 
Grow With a Future jobber for at foreldreløse barn og enker i Uganda skal få dekket sine 
daglige behov og få den kunnskapen og støtten de trenger for å bli selvhjulpet i fremtiden. 
 
Grow With a Future har som formål å gi økonomisk bistand etter prinsippet ”hjelp til 
selvhjelp”. Vi samarbeider for tiden med en lokal organisasjon i Uganda, der enker har gått 
sammen for å støtte om lag 100 foreldreløse barn: Kalongo Widows and Orphans Project 
(KWOP). 
 
 

Mål 1: Ferdigstille Kalongo kompetansesenter (KCC) 
Delmål 1.1: Hjelpe KWOP med å investere i alt utstyr til grendeskolen som vil utgjøre en  
                    del av KCC 
Delmål 1.2: Organisere julekampanje til inntekt for KCC 

 
Mål 2: Øke organisasjonens inntekter 
Delmål 2.1: Arrangere kampanjer 
Delmål 2.2: Samarbeide med Hjerteromsfestivalen 
Delmål 2.3: Arrangere basar (mulig HIOA og Røros) 
Delmål 2.4: Arbeide for et større salgsmarked for KWOP sitt handverk i Norge 
Delmål 2.5: Følge opp Brekken skole og Knausen barnehage i forbindelse med FN-dagen  
Delmål 2.6: Rekruttere flere frivillige i GWAF 
 

Mål 3: Videreutvikle organisasjonen 
Delmål 3.1: Spre informasjon om GWAF (f.eks. ved hjelp av flyere og visittkort) 
Delmål 3.2: Alltid oppdatere hjemmesiden først, deretter poste de samme nyhetene på  
          Facebook og deretter andre sosiale medier 
Delmål 3.3: Opprette og aktivt ta i bruk Twitter-konto 
Delmål 3.4: Rekruttere flere frivillige i GWAF, blant annet kommunikasjonsansvarlig 
Delmål 3.5: Holde faste medlemsmøter 
 

Mål 4: Videreutvikle samarbeidet med KWOP 
Delmål 4.1: Overføre fast sum til skolemateriell 3 ganger i året  
Delmål 4.2: Jobbe for tettere dialog og mer velfungerende samarbeid med KWOP 
Delmål 4.3: Etterspørre mer jevnlige oppdateringer om situasjonen i Kalongo 
 
    


