
ACTA ASSAIVIBLEA GENERAL 2018 ASSOCIACIO HEALTH US NEPAL (HUN)

Data: 30 de Gener de 2018
Hora:  18:30h
Lloc: carrer Bordeus,15 -Barcelona

Assistents:   Mare  Boix  (telematica),   Ramon   Boix,   A]eix  Pujades,   Cristina   Medina   i
Joaquim Boix (telematica)

.,

Ordre del dia:
1.    Informaci6 general de la situaci6 del projects
2.    Aprovaci6 del Pla d'acci6 de 2018
3.   Aprovaci6 del pressupost de 2018
4.    Captaci6 de fons

1. Informaci6 general de la situaci6 del projecte

Hi ha els dos p`rojectes en marxa:  l'hospital de Kumlika i la farmacia a Simikot.

Per a la  posada en funcionament de  la farmacia,  s'ha signat un contracte  per 3 anys
amb  el  preu  fixat.  S'aproven  les  despeses  per  a  I'acondicionament  del  local  i  pel
prepagament  de  10  mesos  de  lloguer.  Es  preveu  una  despesa  mensual  de  120eur,
incloent lloguer i subministres.

Es pod fa comptar amb la col.laboraci6 d'almenys dues persones locals entre Simikot i
Kumlika: un Health assistant i un farmaceutic.

Quan els centres estiguin en marxa (farmacia i hospital) en Marc dividifa la setmana en
3:  assistencia a  Kumlika,  assistencia a llars i farmacia, que tamb6 donara assistencia
primaria.

Quan  hi  hagi  una base d'ingressos estable es planteja de fixar un sou  per a en  Marc
que es determinafa en funci6 dels ingressos.

Es    planteja   de   canalitzar   l'ajuda   occidental   amb   focus   a   l'educaci6    i    en    el
publireportatge.

2. Aprovaci6 del Pla d'acci6 de 2018

Es presenta el Pla d'acci6 en els termes que consten en el document adjunt (annex 1 )

S'aprova el Pla d'acci6 per unanimitat

3. Aprovaci6 del Pressupost de 2018

Es  presenta  el  pressupost  previst  per  a  2018  en  els  termes  que  consten  en  el
document adjunt (annex 2).

S'aprova el pressupost per unanimitat. PUJADES
SANCHEZ
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