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1.
Nama Kegiatan & Kategori
Nama Kegiatan	: Bukan Baksos Biasa (BBB)


Kategori             	: Proyek

Tujuan Umum & Khusus
Tujuan Umum    	:
“Meningkatkan kepekaan mahasiswa untuk tanggap pada masyarakat sekitar”


Tujuan Khusus   	:
	Membantu masyarakat yang membutuhkan

Meningkatkan rasa solidaritas dengan sesama
	Menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi dalam diri mahasiswa
	Mempererat silaturahmi antara jurusan dan KM.


Abstraksi & Bentuk Umum
Abstraksi		:
Kegiatan ini merupakan kegiatan proyek berupa bakti sosial yang turut serta mengajak perwakilan dari jurusan (HIMA dan BPMJ) dan juga UKM untuk bekerja sama dalam kegiatan bakti sosial.


Bentuk Umum		:
	Pengumpulan dana dan perlengkapan-perlengkapan terkait sesuai kondisi.

	Bakti sosial


Rekanan ( Partner )
Mahasiswa Poltekkes dan Donatur
	Perwakilan jurusan dan UKM

Sasaran
Masyarakat di wilayah yang minim akses kesehatan

Waktu dan Tempat
Waktu			: Minggu ke 3 atau 4 pada Bulan Juni 2013


Tempat			: ditentukan kemudian

Indikator Keberhasilan
Adanya dana dan perlengkapan-perlenkapan terkait yang terkumpul.
	Partisipasi dari mahasiswa untuk menyumbangkan dana dan perlengkapan-perlengkapan terkait.
	Dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena bencana.
	Perwakilan jurusan yang ikut bekerja sama dengan baik

Tim Pengarah
PJ			: Isti

Pra Anggaran
9.500.000









2.
Nama Kegiatan & Kategori
Nama Kegiatan	: INSEKTA (Informasi Seputar Kesehatan Di Sekitar Kita)


Kategori             	: Rutinitas

Tujuan Umum & Khusus
Tujuan Umum    	: 
“Memberikan informasi tentang dunia kesehatan yang ter-update dan berita-berita terkini di sekitar kehidupan kita”


Tujuan Khusus   	: 
	Untuk memberikan informasi seputar dunia kesehatan yang sedang terjadi kepada mahasiswa.

Menambah wawasan kita tentang kesehatan
Mengetahui informasi terbaru dalam dunia kesehatan
	Menumbuhkan jiwa aktif, kritis dan dinamis mahasiswa


Abstraksi & Bentuk Umum
Abstraksi		: 
Suatu kegiatan memberikan informasi kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung seputar dunia kesehatan. Isi buletin sendiri adalah berita/informasi yang berhubungan dengan dunia kesehatan, karena pada kenyataannya banyak di antara kita sebagai calon tenaga kesehatan kurang pengetahuan mengeanai informasi-informasi di bidang kesehatan. Juga menginformasikan beberapa info terkini tentang kegiatan kemahasiswaan KM Poltekkes kemenkes Bandung.


Bentuk Umum		: Poster

Rekanan ( Partner )
-

Sasaran
Seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung

Waktu dan Tempat
Waktu			: Tiap 2 bulan sekali	


Tempat			: Setiap Kampus Jurusan

Indikator Keberhasilan
Poster  dibaca oleh ≥50% mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.
	Menjadi sarana untuk memberikan informasi yang terbaru seputar dunia kesehatan yang terjadi di masyarakat.
	Tumbuhnya minat baca dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.

Tim Pengarah
PJ			: Hanifan

Pra Anggaran
360.000






3.
Nama Kegiatan & Kategori
Nama Kegiatan	: Buka Bersama Anak Panti


Kategori             	: Proyek

Tujuan Umum & Khusus
Tujuan Umum    	: 
“Bersama-sama membantu dan berbagi dengan anak-anak di panti asuhan yang kurang beruntung”


Tujuan Khusus   	: 
	Meningkatkan rasa syukur atas rizki yang diberikan Tuhan.

	Membangun jiwa sosial yang tinggi pada Bulan Ramadhan.
	Menumbuhkan kebiasaan untuk selalu  peduli dengan anak-anak di panti asuhan yang kurang mampu.
	Membantu berbagi ceria dengan anak-anak di panti asuhan yang membutuhkan.
	Salah satu bentuk ibadah yaitu berbagi dengan sesama pada Bulan Ramadhan.


Abstraksi & Bentuk Umum
Abstraksi		: 
Suatu kegiatan buka bersama dengan anak-anak dari panti asuhan. Selain itu, ada pula games-games yang disediakan untuk anak-anak panti, dan juga tausiah dari pemateri yang akan disampaikan sambil menunggu waktu berbuka. Setiap anak di panti asuhan juga akan diberikan bungkusan berupa alat tulis sebagai kenang-kenangan


Bentuk Umum		: Infak dan pemberian sembako

Rekanan ( Partner )
Seluruh pengurus KM 

Sasaran
Seluruh pengurus KM dan anak-anak di panti asuhan yang kurang mampu.

Waktu dan Tempat
Waktu			: Bulan Ramadhan. Minggu kedua.


Tempat			: Panti Asuhan

Indikator Keberhasilan
Tersumbangkannya sembako untuk anak panti
Adanya kepedulian dari pengurus KM untuk berbagi dan membantu anak-anak di panti asuhan yang kurang mampu.

Tim Pengarah
PJ			: Liza

Pra Anggaran
5.000.000








