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Esitys yhdistyskokoukselle 10.12.2016 

 

Z I M B A B W E N A I D S – O R V O T  R Y 
yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön 

& Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017  
 

1. Toiminnan ydin  
Zimbabwen Aids-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa oppimisesta innostuneiden 
orpolasten koulunkäynnin, yleisen hyvinvoinnin ja monipuolisen kehityksen tu-

kemista Zimbabwessa. Paikallisina yhteistyökumppaneina Zimbabwessa ovat 
Dzikwa Trust Fund (jatkossa Dzikwa) ja julkiseen varainhankintaan oikeutettu 

kansalaisjärjestö Friends of Dzikwa Society (jatkossa FODS), jolla on julkiseen 
varainhankintaan vaadittava PVO- eli Private Voluntary Organisation tunnus. 

 

Koulunkäynnin tuen rakenne: 
Vuonna 2017 rakenne koulunkäynnin tukitoiminnassa on sama kuin vuonna 

2016. Erityisesti kiinnitämme huomiota tyttöjen koulutukseen ja tavoitteena on 
pitää tyttöjen osuus 2/3 tasolla.  
 

Dzikwa Basic 
Dzikwan tukiohjelman ydintä eli Dzikwa Basic on lasten peruskoulun käynnin 

tukeminen eli ala-asteen ja yläasteen suorittaminen (Grades 1 - 7 ja Forms 1 - 
4) loppuun. Yläaste päättyy O-level tutkintoon. Kummihankinta kohdistuu ensi-
sijaisesti Dzikwa Basic- toimintaan, johon kuuluu 320 lasta.  

 
Dzikwa Special 

Muut koulumuodot ja asteet, kuten lukio (Form 5 & 6) eli A-level, ammattikou-
lutus ja muu jatko-opiskelu sekä mahdolliset erikoiskoulut, kuten sisäoppilai-
tokset, kuuluvat tukiohjelman osaan Dzikwa Special. Tähän ryhmään kuuluu 

80 oppilasta, joista 43 jatko-opinnoissa. 
 

Dzikwa Specialin tukeminen: 
Jatko-opiskelu ei ole Dzikwan ja Yhdistyksen toiminnan ydintä. Kummit voivat 
kuitenkin niin halutessaan jatkaa nuoren tukemista peruskoulun tai lukion jäl-

keen tulevissa ammatti- tai muissa opinnoissa.  
Lukion kummimaksu määritetään ryhmänä, muiden jatko-opiskelijoiden maksu 

määräytyy yksilöllisesti, opiskelijan kulubudjetin mukaisesti ja ilmoitetaan 
kummille. 
 

Lasten saama tuki: 
Yhdistys laatii talousarvionsa niin että se pystyy tukemaan Dzikwan toimintaa 

kattaen kaikkien lasten koulunkäyntiin tarvittavat välttämättömät resurssit. Pa-
kollisten koulumaksujen lisäksi Dzikwa hankkii rajoitetun määrän kouluasuja ja 

koulutarvikkeita, sekä jakaa ne sovitun kriteeristön mukaisesti eniten tarvitse-
ville ja ansioituneille oppilaille. 
 

Dzikwan tavoite on ylläpitää lounasruokailua vuonna 2017 kuusi päivää viikos-
sa. Myös kaikille lapsille suunnattu IT-opetus jatkuu vuonna 2017 omassa IT-

luokassa toimintakeskuksessa. Sen sijaan Dzikwa ei pysty järjestämään palkat-
tua tukiopetusta toimintakeskuksessa, vaan tukiopetus nojaa vapaaehtoisten ja 
opintoharjoittelijoiden panokseen. 
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Muissa hyvinvointi- ja virkistystoiminnoissa Dzikwa joutuu vuonna 2017 edel-
leen supistamaan toimintaa, ellei varainhankinta Suomessa ja Zimbabwessa 

onnistu hankkimaan riittävästi kohdelahjoituksia. 
 

Toiminnan jatkumiselle tärkeät yleiskummit: 
Yleiskummit on tärkeä osa toiminnan jatkuvuutta. Yleiskummien vuosittaisella 
tukimaksulla (150 €) rahoitamme päivittäisen ruokailun, perusterveydenhoidon, 

IT- ja tukiopetuksen, virkistys- ja harrastustoiminnan, luontoretkien kuluja sekä 
toimintakeskuksen ja hallinnon ylläpitoa. Tavoitteena on 180 - 200 yleis-

kummia vuonna 2017. 
 

Yhteenveto lasten yleistä hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisesta: 

 Lasten ruokailu: Dzikwa pyrkii tarjoamaan vuoden jokaisena arki-
päivänä lapsille lämpimän aterian toimintakeskuksessa. Ruokailussa 

arvioidaan käyvän päivittäin keskimäärin 240- 280 lasta. Ruokailussa 
voi lisäksi käydä noin 60 lapsen ryhmä sellaisia ahdingossa olevia Dzi-
varasekwan lapsia, jotka eivät kuulu Dzikwan koulunkäynnin tukioh-

jelmaan. 
 

 Terveydenhuolto: Tukitoiminta kattaa pääasiallisesti lasten perus-
terveydenhuollon kulut sekä HIV/AIDS- ja muuta ennaltaehkäisevää 
terveysvalistusta. Ryhmävalistusta järjestetään käyttämällä alan va-

kiintuneita asiantuntijajärjestöjä ja osaavia vapaaehtoisia Zimbab-
wessa.  

 
Dzikwa antaa lapsille mahdollisuuksien mukaan sosiaalista tukea 
(esim. ruoka-apu, tuki asumiseen, oppimisvaikeuksien ja sosiaalisten 

ongelmien selvittely jne.). Lisäksi autetaan puuttuvien syntymätodis-
tusten ja muiden kriittisten henkilöllisyyspapereiden ja myös passien 

hankinnassa. 
 

 IT-koulutus: Dzikwa järjestää lapsille ikäryhmittäin toimintakeskuk-

sessa perustason IT-opetusta. Vanhemmat oppilaat suorittavat joko 
Dzikwan oman tietokone-ajokorttitutkinnon, tai rahoituksen järjesty-

essä maksullisen kansainvälisen tietokone-ajokortin.  Dzikwa on rekis-
teröity kansainvälisen kaupallisen tietokone-ajokorttikoulutuksen vi-

rallisena opetus- ja tutkintopaikkana. Dzikwa lisää tutkinnon markki-
nointia saadakseen maksavia ulkopuolisia asiakkaita Dzivarasekwasta 
ja lähialueilta. 

 
 Internetpiste Dzivarasekwan asukkaille: Dzikwan on tarkoitus 

avata IT-luokan viereiseen tilaan maksullinen internet-palvelupiste, 
jollaisia Dzivarasekwassa tai lähialueilla ei ole. Rahoitus haetaan Tse-
kin suurlähetystöltä Hararessa. 

 
 Tukiopetus: Lapsille järjestetään lähinnä vapaaehtoisvoimin keskeis-

ten oppiaineiden tukiopetusta (englanti, matematiikka, luonnontie-
teet, historia, maantieto, uskontotiede, kirjanpito).  

 

 Lasten urheilu-, taide- ja kulttuurikasvatus sekä luontoretket 
jatkuvat rahoitustilanteen sallimissa raameissa vuonna 2017. Dzikwa 

Culture Group on tunnustettu ja palkittu koko Zimbabwen nuorten 
parhaana esiintymisryhmänä ja se velvoittaa. Ryhmä laajentaa ja uu-
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sii ohjelmistoaan, hankkii välineistöä ja etsii aktiivisesti esiintymistilai-

suuksia. Dzikwa järjestää kulttuurijuhlia toimintakeskuksessa. 
 

Jalkapalloharrastus jatkuu aktiivisena Saksasta saatavan kohdetuen 
turvin. 

 
Dzikwan lapset järjestävät klubitoimintaa ja Dzikwa kutsuu toiminta-
keskukseen muita järjestöjä pitämään esityksiä (esim. Bird Life Zim-

babwe, koulujen Interact-klubit, ympäristöjärjestöt). Lapset osallistu-
vat metsänistutukseen ja muihin metsähankkeen erityistapahtumiin. 

 
Friends of Dzikwa – yhdistys etsii harrastustoimintoihin kohdennettua 
rahoitusta ja muuta tukea Zimbabwesta (mm. lähetystöt, kv. apu-

organisaatiot, yrityssponsorit, yritysten erillislahjoitukset Dzikwan 
yleisurheilupäivään, Zimbabwe Culture Fundin tuki kulttuuriryhmälle). 

 
 Suojakoti (Dzikwa shelter): 

Alun perin suojakodin tarkoituksena oli tarjota tukea niille lapsille, 

jotka eivät huonojen kotiolojensa vuoksi voineet asua kotona. Koska 
Hararen sosiaaliviranomaiset eivät hyväksyneet alaikäisten lasten ma-

joittamista, tilan käyttö muutettiin niin, että siellä asuu ainoastaan 
täysi-ikäisiä lapsia, Dzikwan IT-opettaja ja vierailevat vapaaehtoiset. 
Vierailijat maksavat vuokraa ja täysihoitomaksua, mutta suojakodin 

kokonaiskulut ovat kuitenkin 12 500 USD vuodessa. Tämän kulun kat-
taminen varainkeruun kautta on hyvin haasteellista, joten Dzikwan on 

löydettävä uusi ratkaisu tälle majoitustarpeelle. 
 

 Metsänistutus & ympäristökasvatus: Dzikwa on vuodesta 2012 

alkaen vuokrannut 25 vuodeksi Hararen kaupungilta 60 hehtaarin jou-
tomaan, jolla se jatkaa erillisenä hankkeena tavoitteellista metsänis-

tutusta, taimi- ja hedelmätarhausta sekä peltometsäviljelyä, yhteis-
työssä Hararen kaupungin, Zimbabwen metsähallituksen (Forestry 
Commission), kaupunginosan asukkaiden, Binduran yliopiston ja Hel-

singin Yliopiston VITRI-tutkimuslaitoksen kanssa. Hanke on saanut 
UM:n kehitysapurahoitusta vuosina 2011- 2016.  

Vuodelle 2017 hankkeelle ei ole vielä löytynyt jatkorahoitusta, joten 
ensi vuosi on kriittinen siirtymävuosi. Yhdistys ei voi käyttää koulun-

käyntiin tarkoitettuja lahjoituksia metsähankeeseen. Tälle Dzikwan 
lasten ja Dzivarasekwan yhteisön ympäristötietouden ja ruokaturvan 
kannalta merkitykselliuselle hankkeelle on luotava uusi rahoituspohja. 

Talousarviossa on oletettu että yhdistys saa metsäprojektille kohdis-
tettuja keräysvaroja 2 000 €. Kaikki metsäprojektille kohdistetut lah-

joitukset käytetään hankkeen hyväksi. 
Hankkeen järkevä jatkaminen vaatii n. 15 000 €/vuosi. 
 

2. Toiminnan toteutus ja valvonta 
Yhdistys hankkii tuettaville orpolapsille kummeja, joiden maksama vuosittainen 

kummimaksu kattaa yhden nimetyn lapsen koulunkäyntiin liittyvät maksut ja 
osuuden hyvinvointi- ja virkistystoiminnan kuluista. Muut yleiseen hyvinvointiin, 
harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvät tarpeet sekä Dzikwan toimintakeskuk-

sen ja suojakodin ylläpito katetaan muista yksityistahojen tukilahjoituksista ja 
yleiskummien vuosimaksuilla. 
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Zimbabwelaisia vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoitteluun otetaan mukaan 

siten, että heille maksetaan pientä kulukorvausta. Zimbabwen ulkopuolelta ote-
taan mukaan toimintaan vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoitteluun omakus-

tannusperiaatteella. 
 

Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu täysin vapaaehtoisvoimiin. 
Yhdistyksen hallitus ei peri kokouspalkkioita eikä saa muita korvauksia työs-
tään. Toiminnan valvontaan liittyen Yhdistys maksaa yhdelle hallituksen jäse-

nelle edetakaiset matkakulut Zimbabween vuosittain. 
 

Valvonta & ohjaus 
Hallitus seuraa Dzikwan toimintaa ja taloutta tilannekatsausten, johdon talous-
raportoinnin ja välitilinpäätösten avulla. Dzikwan kirjanpito-ohjelmiston uusimi-

nen aiheuttaa ylimääräistä työtä myös vuonna 2017. 
Yhdistyksen omaa taloutta seurataan välitilinpäätöksillä ja erityisraportoinnilla 

tuotoista suhteessa budjetoituihin. Hallinnolliset kulut katetaan yhdistyksen jä-
senmaksuilla. 
 

Tukiohjelman toiminnan kokonaisvalvonnasta ja koordinoinnista Zimbabwessa 
vastaavat tukiohjelman perustajat Oili Wuolle ja Seppo Ainamo, jotka viettävät 

noin puolet vuodesta kenttätyössä Hararessa. Yhdistyksen toiminnantarkastaja-
na toimii KHT-tasoinen tilintarkastaja. 

 

Zimbabwessa yhteistyökumppani Dzikwalla on 17 täyspäiväistä työnte-
kijää (kirjanpitäjä, kenttätyöntekijä, hankintapäällikkö/varainhankinnan vas-

taava, toimintakeskuksen koordinoija/ IT-opettaja, kulttuurikoordinaattori/ tu-
kiopettaja, viisi keittäjää, kaksi siivoojaa, neljä vartijaa, yksi pihanhuoltaja). Li-
säksi Dzikwa työllistää osa-aikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan. 

 
Toiminnan pitkän ajan kestävyyden varmistamiseksi Zimbabwessa pe-

rustettu yhdistys, Friends of Dzikwa Society (FODS) vastaa aktiivisesta julkises-
ta varainhankinnasta, sillä FODSilla on myös tullivapauteen ja muuhun sosiaa-
lialan järjestöjen erityiskohteluun oikeuttava status. 

 
3. Dzikwan Toimintakeskus 

Dzikwalla on Dzivarasekwassa oma toimintakeskus osoitteessa 3147 Rujeko 
Street. Keskusta on kehitetty varainhankinnan sallimissa rajoissa ja rakentami-

nen on nyt saatu päätökseen. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus tehdä korjaus- 
ja kohennusinvestointeja, joihin haetaan rahoitusta Zimbabwessa. 
  

Tammi-helmikuussa 2017 pidetään toiminnan 25-vuotisjuhlat, yhdistettynä 
Dzikwan toimintakeskuksen juhlallisiin avajaisiin. 

 
4. Rahoitus ja maksut vuonna 2017 

 

Toimintaympäristö ja talous:  
Zimbabwen taloustilanne heikkeni selvästi vuoden 2016 aikana ja pysynee var-

sin heikkona. Valmistautuminen 2018 vaaleihin sävyttää ensi vuotta. 
IMF ennakoi tälle vuodelle -0.3 % BKT-muutosta ja -2,5 % ensi vuodelle. Val-
tiovarainministeriön BKT-ennuste on +1,2 % v. 2016 ja +4,8 % ensi vuodelle; 

kasvun moottoreina toimisivat kohentuva maatalous ja nousevat hinnat kaivos-
teollisuuden tuotteille. Valtion budjetin suuri alijäämä ja investointien sekä kä-

teisrahan puute ovat yhä suurimmat koetuskivet. Keskuspankin uuden marras-
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kuun lopussa liikkeeseelaskeman ”Bond note-näennäisrahan” toivotaan helpot-

tavan kotimaan likviditeettiä.  
Zimbabwe on lopultakin selvittänyt rästinsä IMF:lle, mikä on minimiedellytys 

uudelle kansainväliselle rahoitukselle.  
 

Dzikwan vuoden 2017 budjetti:  
Lasten tukitoiminnassa Dzikwan 2017 alustavan budjetin loppusumma on ilman 
jatko-opiskelijoita 321 419 USD eli 297 610 EUR ja jatko-opiskelijat mukaan 

arvioiden 386 419 USD eli 357 796 EUR. Koulunkäynnin pakollisten maksujen 
osuus on n. 55 % budjetista. Näissä laskelmissa on oletettu €/$ vaihtokurssiksi 

1,08. Dzikwan saamat tulot jäävät ennakoitua pienemmiksi, mikäli euro heik-
kenee suhteessa dollariin 
 

Yhdistyksen varainkeruu:  
Yhdistyksellä on voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 

Suomessa, pois lukien Ahvenanmaa, numero POL-2015 -1543, ja se umpeutuu 
30.4.2017. Rahankeräystä säätelevä laki on muuttumassa, mutta uusi lupa on 
kuitenkin haettava vuoden 2016 loppuun mennessä voimassa olevan lain mu-

kaisesti. 
 

Kummi- ja jäsenmaksut vuonna 2017: 
 
Ala-asteen, yläasteen ja lukion lapsille on edellisvuosien tapaan omat 

erilliset kummimaksuluokat. Mikäli lapsi käy yläastetta kummin suostumuk-
sella Dzivarasekwan ulkopuolella jossain erityiskoulussa, kummimaksu määräy-

tyy kustannusvastaavasti. 
Kaksivuotiseen lukioon (A-levels) jatkaminen käsitellään kunkin oppilaan kans-
sa huolellisesti ja kysytään kummin suostumusta jatkorahoitukseen. 

 
Yleiskummi     150 € 

 
Jäsenmaksu     40 € 
 

Peruskoulu 
 ala-aste     400 € 

  
 yläaste     530 € 

 
Lukio      700 € 
 

Jatko-opinnot eivät ole automaattinen oikeus, vaan aina etukäteen sovittava 
erityisjärjestely kummin kanssa. Dzikwa ei tue jatko-opiskelijoita toiminnan 

yleisbudjetista. Kummi voi tukea kummilastaan ammattiin tai ylemmän asteen 
tutkintoon johtavissa opinnoissa ja tällöin kummimaksun suuruus päätetään yk-
silöllisesti, noudattaen kustannusvastaavuuden periaatetta. Jatkokoulutuksen 

tasosta riippuen vuotuisen kummimaksun suuruus vaihtelee 700 eurosta (am-
mattikoulut Hararessa) aina 3 500 – 4 000 euroon Zimbabwen yliopistoissa tai 

ulkomailla. 
 
Maksutapa:  

Kummimaksun voi vuosittain suorittaa kolmella tavalla: 
1) kertamaksuna helmikuun loppuun mennessä 

2) kolmessa erässä 28.2., 31.5 ja 30.9 mennessä 
3) 10 erässä tammi- joulukuun aikana 
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Maksutili ja viite:  
Kummimaksut maksetaan tilille: Zimbabwen Aids-orvot ry,  

Nordea, IBAN: FI76 1745 3000 0616 40. 
SWIFT-koodi: NDEAFIHH.  

 
Jäsenmaksun viite on 1009 
Kummimaksujen viite on 1012. 

Yleiskummimaksun viite on 1119. 
 

5. Muu varainhankinta 
 
Uusi varainkeruumuoto KUUKAUSIMAKSU, viite 1148 

Tukija voi halutessaan maksaa kuukausikohtaisen maksun oman valintansa 
mukaisesti. Näin kerätyt varat käytetään kaikkien lasten tukemiseksi. 

 
Voit myös kohdistaa tukesi tarkemmin joillekin seuraavista kohteista 
seuraavilla viitteillä 

 terveydenhoito  1025 
 ruoka   1038 

 toimintakeskus  1041 
 urheilu- ja kulttuuri 1067 
 yleisavustus  1070 

 IT-opetus   1106 
 metsänistutusprojekti 1135 

 syntymätodistukset 1151 
 
Koulukiertue Suomessa 

Huhtikuussa 2017 Yhdistys kutsuu Dzivarasekwasta lukion ensimmäisen luokan 
oppilaan, 19-vuotiaan orpotytön, joka kiertää 20:ssä yläasteessa ja lukiossa 

sekä yliopistojen oppilaskunnissa. Tarkoituksena on saavuttaa media-
näkyvyyttä ja kannustaa oppilaskuntia tekemään päivätyökeräyksiä Yhdistyk-
selle. Vieralilun pääteemana on aikuistuvan orpotytön turvaton asema ja tasa-

painoilu perinnekulttuurin ja modernin kaupunkikulttuurin välissä. Tätä tarkoi-
tusta varten on haettu projektirahoitusta UM:ltä. 

 
Yhdistys markkinoin aktiivisesti päivätyökeräystä kouluille lähettämällä vali-

koidulle joukolle ylasteita/lukiota kirjeen ja vetoomuksen. Tavoite on saada 
kuusi koulua mukaan. 
 

Yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla nostetaan näkyvästi esiin selkeitä 
kohteita lahjoituksille. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia uusien suurlahjoitta-

jien löytämiseksi ja pidetään tiiviisti yhteyttä vakiintuneisiin erityislahjoittajiin. 
Tuttuun tapaan hyödynnetään merkkipäiväkeräyksiä. Muistutamme myös mah-
dollisuudesta tehdä testamenttilahjoituksiin yhdistykselle. 

 
6. Erityistapahtumia vuonna 2017 

Suomessa: 
 Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksytään tilinpäätös 

ja toimintakertomus sekä valitaan hallitus ja tilintarkastaja. Vuosikokous 

pidetään lauantaina 29.4.2017 (alustava pvm) myöhemmin ilmoitetta-
vassa paikassa. 

 Yhdistyksen kummitapaaminen ja syyskokous pidetään 9.12.2017 
(alustava pvm) erikseen ilmoitettavassa paikassa.  
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 Myyjäiset & tapahtumat: yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan. 

 
Keskeiset tapahtumat Zimbabwessa 2017:  

 
 Tukitoiminnan 25-vuotista taivalta juhlistetaan Dzikwan toimintakeskuk-

sen vihkiäisjuhlassa Dzivarasekwassa helmikuussa 2017. 
 I lukukaudella 2017 järjestetään Dzikwan palloilukisat (jalkapallo, kori-

pallo & tag rugby) uusitulla pallokentällä. Dzikwan jalkapallokerho osal-

listuu aktiivisesti nuorten otteluihin. 
 Dzikwa järjestää vuotuiset yleisurheilukisat Hararessa syyskuun puolivä-

lissä. 
 Dzikwa vie suuren ryhmän lapsia HIFAn (Harare International Festival of 

Arts) huhtikuun lopussa, sekä muiden sopivien festivaalien kulttuurita-

pahtumiin. 
 Dzikwan Marimba- ja tanssiryhmä, teatterikerho ja kuoro esiintyvät HI-

FA:ssa, Zimbabwe International Carnival -tapahtumassa sekä kulttuuri-
ryhmä Chipawon vuosittaisessa tapahtumassa. 

 Dzikwan lapsikuoroille, marimba-, tanssi- ja näytelmäryhmille pyritään 

saamaan 10 -15 julkista esiintymistä Dzivarasekwassa ja muualla lähin-
nä Hararessa. 

 Dzikwa järjestää lapsille ympäristökasvatuksen teematapahtumia ja 
oman lähiympäristön siivouskampanjoita. 

 Dzikwa vie lapsia retkille Chipangalin eläinorpokotiin, Antelope Park -

eläinpuistoon, Imire -eläinfarmille, Bulawayon luonnonhistorialliseen mu-
seoon, Hararen museoon ja kirjastoon sekä esityksiin Hararen REPS- ja 

muihin teattereihin. 
 Lasten joulujuhla järjestetään joulukuun alkupuolella toimintakeskukses-

sa. 

 Dzikwa istuttaa lasten kanssa vähintään 10 000 puuntainta marras-
joulukuussa 2017 ja järjestää 3-4 tapahtumaa taimitarhalla lapsille. 

 
 

7. Tiedotus ja yhteydenpito tukijoihin sekä kansalaisjärjestöjen foorumei-

hin 
Yhdistys jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kummeihin ja muihin tukijoihin.  

 
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa: www.zim-orvot.org ja Facebook: 

www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot, pidetään mahdollisimman elävinä ja 
ajan tasalla.  
 

Kummikirjeitä kuvineen Hararesta lähetetään säännöllisesti ja ne julkaistaan 
sekä suomeksi että englanniksi nettisivustolla, kohdassa ”Ajankohtaista/ Latest 

News”. Facebook – sivuston päivitykset valokuvilla palvelevat nopeaa ja elävää 
tiedotusta tapahtumista ja kampanjoista. 
 

Zimbabwessa vierailevat tukijat ja kenttätyössä auttavat vapaaehtoiset ja työ-
harjoittelijat pitävät blogeja ja video-blogeja ja kirjoittavat vaikkapa vain lyhy-

en kertomuksen kuvineen julkaistavaksi nettisivustolla.  
 
Vuoden 2016 vuosikertomus painetaan pienenä painoksena, se on ensisijaisesti 

saatavilla sähköisesti ja se lähetetään sähköpostitse kaikille kummeille ja jäse-
nille ennen huhtikuun vuosikokousta. 

 

http://www.zim-orvot.org/
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
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Lahjan antaminen lapselle on helppoa. Lahjan kuljettamisen sijasta kummi 

voi maksaa valitsemansa summan yhdistyksen tilille (viite 1203) ja kertoa säh-
köpostilla toiveensa rahan käyttötarkoituksesta. Hankinnat suoritetaan Zim-

babwessa. Kotisivulla löytyy menettelystä erillinen ohje. 
 

Yhdistys on jäsenenä KEPAssa (Kansalaisjärjestöjen Palvelukeskus) ja hyödyn-
tää sen koulutus- ja muuta palvelutarjontaa. 

 

8. Tietohallinta 
Dzikwalla on käytössä Excel-pohjainen tiedonhallintajärjestelmä ja Pastel-

pohjainen kirjanpito-ohjelma. Yhdistys laskuttaa vuotuiset tuki- ja jäsenmaksut 
sähköpostitse vuoden 2017 alussa. 

 


