Beleidsplan Stichting Podiatria Kosovo 2009-2014
Uitgangspunten:
1. Het stimuleren van een betere voetzorg voor diabetes patiënten in Kosovo
2. Het stimuleren dat sport en bewegen een plaats krijgt in het leven van
kinderen in Kosovo

Voornemens om bovenstaande beleidspunten uit te voeren:
Ad 1: - Openen van een voetkliniek voor diabetes patiënten in Gjakova
- Patiënten de gelegenheid geven gratis voetcontroles en – behandelingen
aan te bieden in een kliniek in beheer van de Stichting
- PR-campagne starten om artsen, verpleegkundigen, patiënten en hun
familie meer bewust te maken
- Een cursus aanbieden, zoals ontwikkeld door de International Working
Group on the Diabetic Foot, voor verpleegkundigen om hen op te leiden
tot diabetic footcare assistant
- Studenten Podotherapie gelegenheid bieden tot stages in de voetkliniek
Ad 2: - Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kinderen in Gjakova
te laten sporten en bewegen
- Sportieve activiteiten ondersteunen met materialen en kleding
- Jaarlijks een kinderfeest organiseren, waar kinderen gestimuleerd worden
te gaan bewegen en plezier te maken

Tevens worden gesprekken gepland met de lokale en centrale overheden, om
bovenstaande punten onder de aandacht te brengen en uit te breiden naar
andere plaatsen in Kosovo.

Begroting 2009-2014
Maandelijks zijn de volgende kosten begroot:
Vaste kosten
Ad 1: Diabetische voetkliniek:
- Huur
- Elektriciteit
- Aanschaf/vervanging instrumentarium
- Aanschaf materialen voor voet- en wondbehandelingen
- Behandeling patiënten door podiatriste V.Kola
Totaal

€ 125,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 75,00
€ 300,00
€ 600,00

Ad 2: Sportieve activiteiten
- Ondersteuning en aanschaf materialen

€ 100,00

Jaarlijkse vaste kosten 12 x 700,00

€ 8400,00

Ad 2: Jaarlijkse kosten Kinderfeest (200 kinderen van 4-14 jaar):
- Kosten catering:
- ouders en kinderen 1 drankje
€ 150,00
- lunch + drinken 20 medewerkers € 200,00
- 200 kinderen kadobon € 10,00
- 200 kinderen snoepzak € 5,00
Jaarlijkse kosten kinderfeest

€ 350,00
€ 2000,00
€ 1000,00
€ 3350,00

Variabele kosten
Vervanging/aanschaf grote apparatuur zoals freesapparaat, sterilisator,
laptop enz. reservering

€ 1000,00

Totale begroting

€ 12750,00

Inkomsten:
De Stichting is geheel afhankelijk van giften en donaties

€ 12750,00

