
Plan van aanpak 2021 Psychiatrie Over de Grens/ Cuenta

Conmigo
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Motto: “Samen ontwikkelen vanuit een optimistisch en realistisch perspectief “

1 Cuenta Conmigo heeft een separaat Activiteitenplan 2021 met concrete activiteiten opgesteld
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Acties m.b.t. 2021 Tijdspad

en actie

Bijzonderheden Afspraken en resultaat

Borging van financiële middelen

voor de komende 3 jaar;

2021 - Verdere optimalisering van fondsenwerving en

sponsoring om het basis-functioneren van Cuenta

Conmigo in Nicaragua veilig te stellen;

- Meer inhoud geven aan relatiebeheer met

fondsen, donateurs en andere belanghebbenden.

- Aandacht besteden aan contacten met de (lokale)

overheden in Nicaragua zelf;

- Onze expertise op het  gebied van financiën,

fondsenwerving, sponsoring en  netwerken

vergroten.

- Check najaar 2021;

- Monitoring: geheel 2021.

Minimaal 10.000 euro per jaar

werven om het basis-functioneren

van Cuenta Conmigo veilig te

stellen;

2021 -Op basis van het succes m.b.t. de verwerving van de

IAF subsidie door Cuenta Conmigo, de continuïteit

helpen bewaken. Bezien in hoeverrre Cuenta

Conmigo zelf meer proactief kan zijn in deze.

Procesbewaking door POG en ook door Cuenta

Conmigo.

Pro-activiteit bevorderen en concrete resultaten

behalen.

Advisering m.b.t. het  IAF Project 2021 - Zo nodig en indien gewenst door Cuenta Conmigo

adviseert POG m.b.t. de inhoudelijke, procesmatige

en financiële aspecten van het IAF project.

Monitoring: geheel 2021.

Het vervolg op de ontwikkeling

“Self help tool” universiteit van

Liverpool in mei 2019.

2021 - In afstemming met de universiteit van Liverpool en

Cuenta Conmigo het vervolg bepalen m.b.t. de

door-ontwikkeling van de Self help tool voor

mensen met een psychose in Nicaragua.

In 2
e

en 3
e

Kwartaal

Acties m.b.t. 2021 Tijdspad

en actie

Bijzonderheden Afspraken en resultaat

Inrichting van een Klankbordgroep

van cliënten

Inrichting van een klankbordgroep (grupo consultivo)

voor cliënten van CC. Een klankbordgroep zou dan

bijv. de enquêtes ter evaluatie van het werk van CC

kunnen verzorgen en het bestuur. Daarnaast bijv. ook

input leveren voor verbetering van het aanbod n.a.v.

te houden cliënten-panels

In 2
e

en 3
e

Kwartaal

Het functioneren van POG verder

professionaliseren d.m.v.  bijv. het

2021 - Thema’s her-bepalen; ook in overleg met Cuenta

Conmigo;

Thema’s bepalen in 2
e

kwartaal;

Tweede schil inrichten in 3
e

kwartaal;
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werken in Themagroepen en met

vrijwilligers in de tweede schil,

workshop.

- Planning 2021 opstellen voor de thema’s;

- Inrichten van de tweede schil van vrijwilligers POG;

- Workshop voor het bestuur en leden POG door

Stichting De Mat om de gewenste koers m.b.t.

professionalisering te stimuleren.

Workshop organiseren in 4
e

kwartaal.

Minimaal 1 inhoudelijk project uit

-werken.

2021 -  Het uitgestelde Vervolgproject De Mat op zijn

KOPP samen met Cuenta Conmigo voorbereiden

m.b.t. de geplande uitvoering in februari 2022;

- in overleg met de subsidiegevers en trainers en

Cuenta Conmigo  de definitieve datum van

uitvoering bepalen;

-  Implementatie en structurele inbedding realiseren

bij Cuenta Conmigo;

Voorbereiding en Uitvoering:

In 2
e

en 3
e

Kwartaal

Begeleiding door POG van dit project.

Begeleiding door POG van dit project.

Aandacht voor de ontwikkeling van

inkomsten genererende activiteiten

in Nicaragua, zoals bijv. de

wasserette: Lavandería Cuenta

Conmigo maar daarnaast ook

andere activiteiten realiseren.

Geheel

2021

- Duidelijke afspraken maken met de

partner;

- Pro-activiteit ter plaatse bevorderen;

- Bezien of winst maken met de wasserette mogelijk

is, ondanks de huidige moeilijke politiek-

economische situatie in Nicaragua en Corona-crisis

Voortdurende, transparante communicatie hierover

tussen Cuenta Conmigo en POG gedurende geheel

2021.

Acties m.b.t. 2021 Tijdspad

en actie

Bijzonderheden Afspraken en resultaat

Aandacht voor professionalisering

van zowel eigen stichting POG als

ook de partnerorganisatie Cuenta

Conmigo.

Geheel

2021

- Bijv. overzichtelijke en volledige

jaarverslagen opstellen;

- Monitoring door POG van de taakinvulling door

nieuwe voorzitter en de effecten daarvan bij CC;

- Monitoren van de voortgang Activiteitenplan

Cuenta Conmigo 2021 en het Plan van aanpak POG

2021;

- Monitoren en adviseren m.b.t. het IAF- Project.

Elk kwartaal monitoren
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Communicatieplan 2021 POG

opstellen om de PR te bevorderen

2021 -  Vergroting naamsbekendheid;

-  Verbetering van de inzet van diverse

vormen van sociale media;

-  Website meer interactief maken en actualiseren;

-  Aandacht voor een prettige, gezonde en

transparante communicatie met de

partnerorganisatie.

Concreet Communicatieplan 2021 zowel voor de

interne als de externe communicatie;

Deskundige vrijwilliger op het gebied van

communicatie werven.

Empowerment van Cuenta

Conmigo:

Geheel

2021

- Hoe kunnen de betrokkenen in Matagalpa

steeds zelfstandiger gaan functioneren;

- Pro-activiteit te plaatse bevorderen;

- Aanspreekcultuur bevorderen.

Het gehele jaar 2021 monitoren en zo nodig

bespreekbaar maken van knelpunten e.d.

Acties m.b.t. 2021 Tijdspad

en actie

Bijzonderheden Afspraken en resultaat

De inzet van deskundige

Nederlandse vrijwilligers

2021 - Sociaal psychiatrisch verpleegkundige detacheren

die Cuenta Conmigo voor minimaal 4 maanden kan

ondersteunen in de huisbezoeken en

deskundigheidsbevordering op het gebied van bv

medicatie. Dit zal waarschijnlijk pas in de tweede

helft van 2021 kunnen plaatsvinden vanwege de

huidige Corona Crisis;

- Kennisoverdracht en concrete methodieken

Aanbieden;

- Mogelijkheden bezien binnen de huidige context in

Nicaragua en de Corona Crisis: wat is wel/niet

haalbaar.

-Werving 2
e

helft van

2021 (indien haalbaar);

-Uitvoering: dit is nu nog

niet in te schatten o.m. vanwege Corona.

Andere fondsen werven 2021 - In kaart brengen wat de noodzakelijke middelen

zijn om de continuïteit te waarborgen

- Op basis daarvan bezien welke andere fondsen in

Nederland en in Nicaragua een bijdrage kunnen

Zo nodig proactief fondsen en/of subsidies werven
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leveren.

Overige actiepunten aan te

vullen

Bijzonderheden Afspraken en resultaat

In de loop van 2021 bepalen.
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