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Lise From - formand for DEH puster ud i flyet fra Bishkek... og det er der god grund til for der rigtigt

meget at gøre her ved årsskiftet. Derfor er der fortsat brug for flere kræfter til at løfte opgaverne. Tre

yderligere medlemmer har meldt sig parat til at trække læsset. Tak for det. Derfor holdes et

orienteringsmøde først i februar 2017 (mere om det næste år).
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DEH ARBEJDER MED AT VÆRE MED TIL AT LAVE NOGLE

GODE ERASMUS+ ANSØGNINGER
Meget af DEHs indsats handler om at hjælpe andre med at gøre vilkår og muligheder for

mennesker, der er eller er i risiko for "falde af i svinget" i udviklingen. Noget som vore

samfund ikke synes at være alt for gode til i disse år, når man ser på Europa og USA. Og

måske endnu mindre i en masse andre lande, som DEH bl.a. arbejder i.

DEH mener, vi er nødt til at arbejde på mange fronter - og en af disse fronter er uddannelse

og samarbejde på tværs af lande. Derfor er vi i disse måneder meget optaget af at være med

til at udvikle nogle gode ansøgninger til EUs Erasmus+ program, der netop handler om at

være aktive på denne front.

En af de store ansøgninger vi arbejder med handler om at udvikle et universitetskursus i

Socialt Entrepreneurship, der skal gøre de studerende parate til fremtidens stigende krav

om at sætte gang i og støtte op om nye måder at lave velfærdsservice sammen med de

udsatte grupper og deres lokalsamfund. I dette projekt indgår næsten 20 partnere fra EU,

Kirgisistan, Rusland og Ukraine.

Et andet projekt handler om at efteruddanne unge rehabiliteringsfagfolk, der arbejder med

at øge deres kompetencer til at arbejde med børn og unge med handicaps.

Der er flere aktiviteter igang - og med ansøgningsfrister fra 2. februar til først i april er der
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god brug for lidt håndsrækninger til at arbejdet. Så hvis du har lyst til at være med til en

sådan opgave, så skriv til post@europeanhouse.org. Henrik Haubro koordinerer dette

arbejde.

"BRUGERELÆRERE TIL POLITIET" - EN IDÉ DER SKAL VIDERE

Der tales meget om politi i denne tid. DEH vil gerne modne en idé om at lave et

projekt om kommunikation og konfliktforebyggelse mellem politiet og unge

"Nørrebro-drenge" alle steder. Vel og mærke et kort kursus hvor det er de unge

selv, der laver materialet, og er brugerlærere som kommer ud til politiet. ...

Nogle af os havde gode erfaringer med et lignende projekt med sindslidende,

SamfundSind. DEH vil gerne lave projektet sammen med Ressourcecentret på

Nørrebro, men således at det kan bruges i hele landet.

Er der mon nogen i DEH der kunne tænke sig at være med til at arbejde med

denne idé? Så skriv til post@europeanhouse.org
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Lars Steinov der koordinerede "barfodslærer"-aktiviteten i Kirgisistan, tager

opgaven med at holde DEHs medlemsliste og kontingenter a jour. Og en række

andre aktiviteter, der er vigtige for en forenings arbejde.

MEDLEMSKARTOTEK OG KONTINGENT 2017

Den lille kampagne for kontingent der var i HusInformation gav en del

kontingenter. Men nok så vigtigt har Lars Steinov taget opgaven med

opdatering af medlemskartoteket på sig. Og er allerede gået igang - bl.a. kan de,

vi ikke har email adresser for, regne med at få en henvendelse. Og vi skulle også

blive mere seje til at følge op på kontingentbetaling for 2017.

DEH håber, du har mulighed for at finde de 150 kr og sende dem til DEH, Send

dem via hjemmesiden på PayPal eller til Danske Bank: Reg 4180 konto

2580063686. Mærk indbetalingen "K-2017"

Redaktør: Henrik Haubro - Haubro@europeanhouse.org
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