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Fortsat fart på i Kirgisistan

Vi var i maj måned i Kirgisistan for at gennemføre afslutningen af

det projekt, DEH har arbejdet med i de sidste par år med støtte fra

bl.a. CISU. Dem af jer der følger DEH på Facebook har allerede

kunne læse om det der. Og så har DEH fået en blog på engelsk

redigeret af den russiske journalist Lera Shvets.

Kort fortalt har projektet nået gode resultater for de unge med

handicaps både i hovedstaden Bishkek og i Nooken i Jalalabad

regionen. Vi lægger rapporten på hjemmesiden i løbet af juli.

SIDSTE NYT:
DEH har fået støtte til at
fortsætte sit arbejde i
Kirgisistan i de næste 2½ år.

Nyt projekt i Belarus

DEH arbejder videre i Belarus med et nyt projekt. Det handler fortsat

om at støtte op bag inklusionen af udsatte mennesker. Men denne

gang arbejder vi sammen med også polsk og litauiske partnere - og

Workshop i Nooken i

Jalalabad regionen med

lærere, forældre og

lokaladministrationer om at

komme videre med jobtræning

for de unge
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naturligvis vores hviderussiske partnere. Dette projekt skal også

køre i 2½ år. Du kan læse mere om projektet på DEH's hjemmeside.

Østersønetværket

DEH er medlem af Østersønetværket - Baltic Sea NGO Forum, der

holdt konference i Gdansk i 9-11 juni. Formand Lise From deltog for

DEH. Vi håber at kunne få startet nogle projekter med partnere fra

dette netværk, så der skal gang i arbejdet med at lave

ansøgningerne. Du kan se fotos og referat fra mødet her.

DEH på de nye medier

Nu er det helt nødvendigt at bruge de sociale og nye medier - som

f.eks. dette HusInformation. Portostøtten er stoppet og portoen er

gået op, så det er en alt for stor økonomisk byrde at sende bladet i

den traditionelle form. Gennem det sidste år har vi arbejdet med at

bruge Facebook mere, vi er ved at få redesignet hjemmesiden og vi

er ved at lære at bruge twitter, instagram osv. Og så er det vores

mål at kunne udsende HusInformation elektronisk 2-3 gange om

måneden.
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