Waar staat Solicare voor?
1. Inleiding - aanleiding
Terecht stelt men aan “goede doelen” hoge eisen wat betreft doelmatigheid
en de transparantie van bestedingen.
De onduidelijkheid van bestedingen van o.a. het geld van de Tsunami actie
en Alpe d´Huzes leiden tot een kritische houding van geldgevers. Waar
gezinnen door een afname van de koopkracht hun uitgavenpatroon
opnieuw tegen het licht houden komen “goede doelen” al snel als
besparingsoptie in beeld.
Organisaties die er in slagen hun missie goed in beeld te brengen zijn
succesvol, dat bewijzen de acties voor de Philippijnen en Serious Request, dat
ook op brede Atrium steun voor de strijd tegen kindersterfte mocht rekenen.
Ook Solicare moet zich opnieuw profileren om de steun van de Atrium
medewerkers en artsen te herwinnen en het vergrijzende donateursbestand
te verjongen.
We staan hierin sterk door een eensgezind bestuur en een gezonde financiële
positie. Het consequent vasthouden aan het steunen van kleinschalige,
herkenbare projecten met rechtstreekse betrokkenheid van Atrium collega´s.
2. Waar staat Solicare voor?
Ontstaan in 1979 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het De Wever
Ziekenhuis vanuit de opdracht van de directie iets te doen voor
gezondheidszorg in de derde wereld, staat Solicare voor het volgende:
- Solicare stimuleert de betrokkenheid van Atrium medewerkers en
artsen die wereldwijd de handen uit de mouwen willen steken in
de gezondheidszorg , preventie en hygiëne
- Wij werken mee aan het opzetten en ondersteunen van
projecten in gebieden waar toegankelijkheid en kwaliteit van
zorg geen vanzelfsprekendheid is
- Wij brengen initiatieven en medewerkers met elkaar in verbinding
om continuïteit van projecten te waarborgen
- Solicare biedt duurzame financiële ondersteuning en faciliteert
deze initiatieven
- Wij delen de ervaringen en resultaten met initiatiefnemers en de
Atrium gemeenschap op een transparante manier

3. Wat zijn de ambities van Solicare?
Voor de komende vier jaren heeft Solicare deze ambities:
- Wij steunen kleine projecten die voor de locale bevolking een
groot verschil maken
- Wij steunen projecten voor en door Atrium medewerkers en
artsen, waarbij de lokale bevolking is betrokken
- In 2017 hebben wij minstens 500 betalende “vrienden van
Solicare”, waaronder leden van de medische staf
- In 2017 hebben wij een vrijwillige vriendenkring van 10 actieve
mensen
- In 2017 hebben wij minstens 10 meerjarige structurele Atrium
projecten verspreid over de wereld
- Wij versterken de communicatie met de achterban door het
uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief
- Wij leggen op een transparantie wijze verantwoording af naar
de “vrienden van Solicare” en wettelijke instanties
4. Uitwerking
-

Het bestuur geeft hieraan uitvoering en sturing, deelname is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Wij betrekken de Atrium medewerkers en artsen hierbij
Solicare staat als bekend merk binnen de Atrium (en mogelijk
Orbis) organisatie uiterlijk in 2019

