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School for Life. Et forældreinitiativ i udkanten af Kiev... i en nedlagt

børnehave er der nu dagtilbud til 40 udviklingshæmmede med autistiske træk
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i alderen fra 3-40 år. Dette tilbud er et af de mange, DEH nu skal arbejde med

i Ukraine.

DEH har fået bevilget støtte til nyt projekt i Ukraine

Naboskabsfonden har bevilget midler til DEH's samarbejdsprojekt sammen med

Koalitionen af forening for støtte til mennesker med intellektuelt handicap i Ukraine.

Projektet Inclusion of displaced people with disabilities in Ukraine

handler om at styrke de lokale foreningers kamp for bedre vilkår for mennesker

med handicap.

Et samfund skal altid bedømmes ud fra hvordan det behandler sine svageste borgere som

f.eks. mennesker med handicap. I Ukraine står det meget slemt til efter europæiske

standarder, ikke kun fordi landet er i krig med Rusland og socialt og økonomisk står i ”frit”

fald. Den fagprofessionelle defektologi og kultur og traditioner gør at mennesker med

handicap virkelig er udsatte. Med dette projekt vil partnerne derfor tage et vigtigt skridt til at

styrke fortalervirksomheden for og med mennesker med intellektuelle handicap (PIDs), som

er blandt de allermest udsatte. Vi vil gøre dette ved at opbygge 5 løsningsmodeller i regioner

med evakuerede familier med IDs der tjene som konkrete eksempler på, hvad og hvordan

man kan forbedre forholdene for PIDs ikke mindst ift. job og jobtræning, dagtilbud. Og

udviklingen af disse tilbud vil projektet arbejde med at øge organisationernes kapacitet til at

netværke, gå i dialog med myndighederne og synliggøre mennesker med ID. Projektet vil

konkret involvere 2.500 mennesker direkte med udgangspunkt i 116 lokale foreninger for

PIDs fordelt i alle Ukraines regioner (også de 2 ”løsrevne).

Projektet starter i løbet af februar måned 2017 og skal gennemføres frem til august næste år,

2018. DEH håber at kunne trække på hjælp fra medlemmer og andre.

Læs mere på www.cisu.dk eller skriv til post@europeanhouse.org

Som formand Lise ville have sagt i sin nytårstale 2017 .... for NU

at citere HM Dronningen: "Nu er der kun få timer tilbage af det gamle år,

2016. Om lidt skal vi skrive 2017 – et nyt år med nye muligheder; men også
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med de opgaver og problemer, som vi ikke fik fuldført eller løst i det gamle.

Vore bekymringer bliver ikke slettet ved at skrive et nyt årstal".

DEH INVITERER TIL KYNDELMISSE DEN 2. FEBRUAR 2017 KL 17.30

DEH vil gerne være med til at bryde vinterens sortsyn og inviterer til spisning

og snak om at skabe noget fremtidsoptimisme på tværs af alder og kulturer.

Vil du med så skriv til post@europeanhouse.org . Program kommer i næste uge.

EN LILLE REMINDER

Hvis du har mulighed for at finde de 150 kr til kontingent og sende dem til

DEH, vil bestyrelsen blive meget glade. Send dem via hjemmesiden på PayPal

eller til Danske Bank: Reg 4180 konto 2580063686.

Redaktør: Henrik Haubro - Haubro@europeanhouse.org
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