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Et strejftog i DEHDette HusInformation  giver dig
mulighed for at få et kig ind i DEHs
verden på tryk. Ellers er vi mest gået
over til at bruge de sociale medier.

Vi kan naturligvis ikke nå at fortælle
om alle de mange bolde, DEH har i
luften. Men du vil kunne finde me-
get mere på foreningens hjemme-
side og Facebook, hvor vi løbende
forsøger at informere… og håber at
blive bedre til det.

Vi håber, du kan se, at DEH er en
lille forening der lever op til motto-
et: Handlinger taler mere end ord….

Derfor håber vi også med dette blad
at kunne gøre dig og andre interes-
seret i at blive medlemmer. Det er
en helt konkret måde at støtte DEH.

Kontingent
150 DKK

årligt

Forside: En af afgangseleverne fra
Specialskolen i Shaidan, Sydkirgisistan

Der er sket meget i de små 25 år, Det
Europæiske Hus har været igang.

Når man skal sammensætte et infor-
mationsblad som dette og skal gen-
nem de mange aktiviteter og lande,
DEH har arbejdet med, er det sørme
svært at vælge det ud, der skal med.
For egentlig ville vi jo gerne vise alle
billederne og fortælle alle historierne
- om det, der gik godt, og det, der gik
ikke så godt. Om de mange unikke
mennesker…

Men det er der ikke plads til. Så du
får her en rejse gennem eksempler
for  og med de mennesker og steder,
vi har arbejdet sammen med. Du får
nogle billeder på den måde, Det Eu-
ropæiske Hus arbejder for at skabe
bedre livsmuligheder for mennesker,
der ellers er eller bliver udstødt af
deres samfund.

Hvad enten det er de såkaldt
”ubrugelige” børn og unge i Rumæ-
nien, som gemtes væk på umenne-
skelige institutioner. Som de sindsli-
dende i Albanien . Som de voldsram-
te kvinder og børn i gamle sovjetiske
stater. Som de gamle mennesker.
Som de unge såkaldt risiko-unge på
Nørrebro, i Bulgarien eller i Rusland.
Og som eksempelvis unge med dob-
beltdiagnoser i Danmark. Eller unge
handicappede i Ukraine og Kirgisi-
stan. Listen er uendelig lang!

Men kort sagt:  DEH er for alle de
mennesker, som normalsamfundet
ikke har brug for.
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Dem de andre ikke vil lege med..
men det vil DEH

Patient fra det psykiatriske hospital i Elbasan, Albanien (foto: Finn John Carlsson)

Det Europæiske Hus har altid hand-
let om at gøre noget for og med men-
nesker, der havde stor risiko for at
falde af i samfundssvinget. Eller som
allerede var faldet af. Det skrev vi
allerede på vort første brevpapir:

Det Europæiske Hus er en non-
profit og medlemsbaseret orga-

nisation og arbejder med ud-
viklingsprojekter, der giver de
svageste grupper bedre mulig-
heder for at tage del i det sam-

fund, de lever i.

De tre nøglebegreber for foreningens
arbejde har altså altid været: ”svage
grupper”, ”tage del i eget samfund”
og ”at skabe muligheder”.

Mange af os synes, at dette er forholds-
vis klar snak, men sådan er det ikke al-
tid i virkelighedens verden, hvor der er
en trang til at sætte alting i bås. Nu
måske mere end nogensinde når det
gælder mennesker.

Derfor hjælper det ikke meget, at vi sy-
nes, det er rimeligt klart, at vi arbejder
for alle mennesker, der bliver smidt
bagerst i køen, når der skal skabes mu-
ligheder. Hvad enten de er børn, unge
eller gamle. Hvad enten de er handicap-
pede eller voldsramte familier.  Eller
psykiatribrugere,  unge kriminelle eller
noget syvende. DEH skal være åben
for at gøre noget for og sammen
med alle udsatte grupper.



Formandens indspark

Af Lise From, formand

Medlemmer er det, der gør enhver
demokratisk forening stærk. Derfor
er det godt at kunne fortælle, at DEH
har haft en lille medlemsfremgang.
Det er dejligt med nye medlemmer -
for der er brug for så mange kræfter
som muligt til at løfte de mange op-
gaver, vi gerne vil kaste os ud i.

Verden ser ikke ligefrem ud til at
blive lettere og mere overskuelig at
leve i. Slet ikke for de mest udsatte
mennesker, som er dem DEH arbej-
der med og for. Uanset hvilken diag-
nose de får af deres officielle syste-
mer. Uanset deres alder. Og uanset
hvor de bor.

Jeg håber derfor, vi bliver endnu
flere medlemmer - for vi har brug for
endnu flere, der vil  give en bid af
deres tid og kræfter til at gøre ver-

den bare en lille smule bedre at leve i
for alle.

Kontingentet er fortsat det samme
som vi besluttede i 1994, for over 20
år siden: 150 kr .om året. Altså 12,50
kr .om måneden. Det skulle alle have
mulighed for at være med til.

Så inviter jer og jeres venner til
at være med og få en mulighed
for at tænke globalt og handle
lokalt! Bare kontakt DEH på
telefon eller e-mail.

Både i Danmark og udlandet
DEH arbejder som bekendt både i
Danmark og især i lande i den gamle
Sovjetblok. (og her vil jeg lige forkla-
re for de unge: det er alle de lande,
der ligger rundt om eller tæt på Rus-
land).

Det er jo ret spændende at  tænke
sig, at vi faktisk har medlemmer, der
ikke var født da ”muren faldt” i 1989
og DEH blev etableret i 1994. Så der
er mange verdensbilleder, der ikke
længere er holdbare. Som for eksem-
pel hvorfor foreningen hedder ”Det
Europæiske Hus”.

Det har intet med EU som sådan at
gøre, men handler om, at Europa er
nødt til at finde fælles løsninger, der
bygger på respekt for alle og hinan-
den, men først og fremmest på godt
naboskab, hvor man hjælper hinan-
den med det, der er svært.
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Ikke mindst dem der er i ”risiko for
at falde af i svinget”, som man sagde
før i tiden. Dem de andre ikke vil
lege med.

Det er det DEH handler om! At være
med til at skabe god inklusion.

Om at gå på tværs
Jeg ser DEHs opgave ikke bare at
være fortalere for udsatte  menne-
skers rettigheder; f.eks. mennesker
med handicaps og deres ret til ud-
dannelse, job og bolig som alle an-
dre . Eller unge danskere med for-
skellige etniske rødder’s ret til at
tage del og bryde mønstre. Eller
gamle menneskers ret til at gøre no-
get for og med andre på tværs af de-
res alder.

I det hele taget synes jeg, DEH  skal-
fortsætte med at gå på tværs af det
”normale”…. det man plejer at gøre.

Vi skal turde at forsøge at skabe løs-
ninger ved at kombinere tingene på
nye måder som
f.eks. da vi i 2015
havde unge
”nørrebrogutter”
til som fritidsjob i
Danmark at stå
for indsamling af
tøj til beboerne på
de store institutio-
ner for handicap-
pede og ældre i
Kirgisistan. Med
en ung russisk journalist i Danmark
som koordinator. Jeg skal love for,
at det kom der meget dynamik og
hårdt arbejde ud af i efteråret 2015.

På tværs i hele landet. På tværs af
nationaliteter. På tværs af køn, reli-
gioner og andre baggrunde.  Og DEH
sendte en halv snes ton tøj til Kirgisi-
stan i december. Men det kræver
også meget arbejde at organisere
dette arbejde, det vi kalder at facili-
tere processen og få mennesker til at
være med til at formulere og tage fat
på egne udfordringer.

En skarpere profil
Det er hårdt arbejde at forsøge at
skabe forandring og bedre mulighe-
der for mennesker, der har brug for
en hjælpende hånd. Som ikke bare
kan være deres egne ”lykkens sme-
de”.

Og det er nok endnu hårdere for en
forening som DEH. For man kan
sige, at vi spreder os over mange fel-
ter og ikke ligner så mange andre
Ngo'er. Vi er ikke en handicaporga-
nisation, men arbejder gerne sam-

men med og
for menne-
sker med
handicap -
af enhver
slags.  Vi er
ikke en
ulandsorga-
nisa-tion,
men arbej-
der gerne
med fattige
lande - det

er bare ikke dem i Syd! Og vi er ikke
en ungdomsorganisation - men ar-
bejder gerne med og for unge og an-
dre mennesker i alle aldre.

Tilfredse borgere på kirgisisk institu-



Dette kan jo godt
gøre DEHs profil
lidt mindre
”salgbar”. For så
skal man jo have én
målgruppe og ét
klart formål. F.eks.

bæredygtigt landbrug for fattige bøn-
der på Madagaskar. Eller red barnet.
Men sådan er DEH bare ikke. Heller
ikke i 2018 og fremover.

Vi har et klart mål:
at være med til at skabe

bedre muligheder for
inklusion på alle

livsområder. For alle.

Men der er ingen tvivl om, at vi skal
blive bedre til at
få fortalt om for-
eningen og dens
arbejde på en
bredere og di-
rekte måde. At vi
skal have en
skarpere profil
som det hedder.
Vi har brug for
at blive bedre på
de sociale medi-
er til at fortælle
om alle de spæn-
dende og sjove
situationer, der

jeg ville være ked af, hvis vi blev alt
for ”tilpassede”. DEH skal have
plads til og give muligheder for at
være  anderledes og gøre tingene
anderledes - en forening der tør bry-
de mønstre og rumme at gøre tinge-
ne på en anden måde. DEH skal stå
for, at alle kan være med til at arbej-
de med deres idé til at gøre verden
en smule bedre for mennesker med
brug for en hånd til at komme med i
livet.

DEH skal vove at være udviklings-
branchens Klodshans samtidig med
at vi skal mestre ”udviklings-
trekantens logik”. (se næste side).

Jeg håber, du har lyst til at være
med i DEH, hvor ideer og mulighe-
der mødes!

Fra træværkstedet
i Bishkek City

Rehabilitation
Center, Kirgisistan

Fortsat …...
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Udviklingstrekanten

Tanken bage Udvik-
lingstrekanten er, at
serviceydelser, kapa-
citetsopbygning og
fortalervirksomhed
hænger tæt sammen
og gensidigt under-
støtter hinanden—
hvis de vel og mærke
ses som en strategisk
helhed.

DEH arbejder i alle sine projekter ud
fra Udviklingstrekantens helhed.
Mange af de steder, vi er og har væ-
ret i gang, er det ofte det at få de så-
kaldte strategiske  ydelser sat kon-
kret i gang sammen med at styrke
den organisatoriske kapacitet, så de
to indsatser tilsammen giver den
nødvendige power til lokal fortaler-
virksomhed (advocacy).

Udviklingstrekanten findes i flere
forklaringer, men i DEH bruger vi
CISU’s (foreningen Civilsamfund i
Udvikling - som DEH er medlem af)
Du kan læse mere på www.cisu.dk.

Figuren ovenfor illustrerer relatio-
nen mellem de tre komponenter i
Udviklingstrekanten, og hvordan de
påvirker hinanden:

A. Strategiske ydelser kan give en orga-
nisation legitimitet og styrket faglig
viden i forhold til målgruppen, med-
lemmerne og det faglige område, der
arbejdes med. Samtidig vil god organi-
satorisk kapacitet styrke planlægningen
og kvaliteten af de strategiske ydelser.

B. God organisatorisk kapacitet vil også
være grundlag for god strategisk plan-
lægning af fortalervirksomhedsaktiv-
iteter. Vellykket fortalervirksomhed vil
igen styrke organisationen yderligere
til at udvide strategier, evt. i form af
nye alliancer og netværk.

C. Effektiv fortalervirksomhed kan føre
til, at beslutningstagere forbedrer for-
hold for målgruppen. Samtidig vil de
strategiske ydelser, projektet indehol-
der, bidrage med viden og cases til ar-
bejdet med fortalervirksomhed.



Vil du vide mere om DEH’s historie, så besøg vores hjemmeside: european-
house.org. Her kan du blandt andet i vores 15-års jubilæumsnummer læse
om de første mange forskellige projekter, vi med i.

Du kan også læse
om vort første store
projekt i Rumænien
og om vores projekt-
overvejelser. Bl.a.
med 7 danske amter
involveret samt So-
cialpædagogernes
Landsforbund.

DEH er fortsat med
i Craiova i Rumæni-
en, hvor der i 2018
er brug for en rigtig
oprusken i den må-
de, det kører på!
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Alfred Dam (i det brune sæt tøj) midt i det psykiatriske hospital i Elbasan, Albanien.
Og på modsatte side i Rumænien- Alfred var den første formand for Det Europæi-
ske Hus og lagde med sine mange års erfaringer, viden og netværk inden for ar-
bejdet med mennesker i sårbare situationer grunden for foreningens arbejde.

Fra det psykiatriske
hospital i Elbasan,
Albanien. Men det
kunne være fra mange
af de institutioner for
handicappede og
sindslidende, som
DEH har arbejdet i og
med. Umenneskelig-
gørelsen, der rammer
alle ens sanser disse
steder, er svære at
beskrive. Derfor er det
desto vanskeligere at
forstå, at ikke alle vil
være med til at hjælpe
og gøre noget. Ikke
kun med nødhjælp
men også udvikling af
hjælp til et godt liv
blandt andre.Foto nederst: Finn John Carlsson



Fra Belarus projekt - udflytning fra en stor institution til egen bolig
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Øverst: Træningskursus for personale på den store institution Belavoidskaya,
Kirgisistan, om og med de såkaldte ”vandrette” børn, der ellers ligger hen 24/7

Nederst: Information om projekt til børn og voksne på Shaidan Specialskolen, KIR



No limit … inklusion i praksis
I sidste nummer af HusInformation
fortalte vi om det nye EU Erasmus+
projekt ”No limit”, DEH er en del af,
og som handler om at støtte kreative
mennesker med handicap til skabe
deres egne socialøkonomiske virk-
somheder. Projektet løber til slutnin-
gen af 2016.

I de sid-
ste dage i
februar
ankom
partnerne i
projektet i
tre grup-
per: fra Bu-
karest og
Craiova i
Rumænien
og Tarassaco
foreningen i
Italien. Og fra
Danmark:
DEH og vores
samarbejds-

partnere fra Den
sociale Virksom-
hed i Guldborgs-
ud. I alt over 30
mennesker. Så i
sig selv en stor
logistisk og kræ-
vende opgave for
re

Vi har fundet en
særlig udfordring med især
unge med handicap, når de skal be-
væge sig over i voksenlivet og have
arbejde. Selv i Danmark er dette en
stor udfordring, som DEH er med til
på kontoret, hvor vi har haft en EGU

DEH var 2014-16 med i et projekt
med unge handicappede fra Rumæ-
nien, Italien og Danmark. Det var et
EU Erasmus+ støttet projekt, hvor
unge med handicap skulle samarbej-
de om at skabe socialøkonomisk
virksomheder omkring
kreative  produkter.
Projektet hed No Li-
mit - og er udtryk for
den empowerment af
de unge, som projek-
tet arbejdede med.
Og er den holdning,
DEH arbejder ud
fra i alle vore akti-
viteter.

Nemlig at kunne
skabe strategiske
løsninger, der
både udvikler
mulighederne
for de konkrete
målgrupper i
et projekt og
dermed styr-
ker deres ret-
tigheder  og
muligheder.

DEH har i det hele taget mere og
mere  fokuseret på at skabe konkrete
tilbud, der strategisk kan være med
til at styrke udsatte menneskers ret
og muligheder for at skabe sig en
ordentlig tilværelse som aktiv del af
sit lokalsamfund.
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Det lange seje træk
Men det er ikke
nok at lave fe-
stivaler og del-
tage i snakke-
møder, konfe-
rencer, kam-
pagner, hvis der
skal skabes mu-
ligheder for de
udstødte. Der
skal også stæ-
dighed til for at
komme igen-
nem modvilje,
vaner og magt-
kultur.

Der skal energi, viden og humor for at
skabe forståelse for, at udstødte fak-
tisk også er mennesker med en ret til
at leve et ordentligt liv. Og endelig
skal der skaffes ressourcer til overho-
vedet at kunne gøre det. Det handler
om de lange seje træk.

Derfor er vi også uforstående over for
den praksis, der er hos mange dono-
rer som EU, Udenrigsministeriet m.fl.

Her skal man skabe bæredygtige re-
sultater på 1-2 år, hvoraf mindst en
fjerdedel af tiden og ressourcerne
skalbruges til administration, styring
og evaluering. (På mange måder er
denne danske debat om tidsforbruget
til kontrol, skemaer og administration
i socialt og pædagogisk arbejde også
et meget spejl for projektarbejde.)

Børn fra børnehjemmet i Corlate, som var med i det projekt, vi
arbejdede med fra 1990 sammen med Red Barnet. Vi var med til
at få børnene ud til andre steder. Men det er nu blevet åbnet igen,
fordi vi ikke kunne skaffe midler til at fortsætte. Så der er fortsat
meget at gøre!

Hvordan nogen kan man forestille
sig, at man kan gennemføre en bære-
dygtig forandring af disse børns vil-
kår og udvikling på to år, er simpelt-
hen uforståeligt.

På afgrænsede felter kan man nok
implementere en model eller en me-
tode, hvis en række forudsætninger
som menneskesyn, forståelse og res-
sourcer er tilstede. Men når der næ-
sten altid i udviklingsprojekter som
DEHs skal  arbejdes med forandrin-
ger af menneskers indgroede vaner,
fordomme og frygt, så tager det altså
tid. Det handler om at opbygge den
sociale og kulturelle kapital.

Det gør det her i Danmark, og det gør
det også, når vi arbejder i andre lan-
de.



Øverst: Maria og hendes mand, der  som forældre har viet deres liv til at skabe
stedet Livets Skole for deres udviklingshæmmede datter og andre mødre med lig-
nende udfordringer. Kiev, Ukraine. Er et af pilotprojekterne for DEH. (Th. Raisa
Kravchenka, der selv er mor til en dreng med intellektuelt handicap, er direktør for
den ukrainske koalition af foreninger for ”intellektuelt handicappede” med 116 lo-
kalorganisationer i alle regioner af Ukraine. Koalitionen er DEHs samarbejds-
partner.  Nederst: Interiør fra Livets Skole.
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Ukraine: i Broska ved Ismail er forældregruppen igang med at få et multi cen-
ter igang. Projektet skal hjælpe dem med at lave en bæredygtig plan for aktivi-
teterne og at skaffe midler til centret .
Nederst: Mødregruppemøde i Kiev med internt fordrevne mødre med handi-
cappede børn, som  er bundet hjemme med en statslig støtte på omkring 1.500
kr om måneden, der ikke engang dækker husleje for 1-værelse. Der er meget
brug for at give disse mødre muligheder for at få dagtilbud, så de kan komme i
arbejde og tjene penge til familiens ophold. DEH prøver at være med til at finde
muligheder  sammen med Koalitionen.



Fra Specialskolen i Shaidan, KIR: En af de elever, der er med i jobtrænings-projektet

”Vi bliver tit spurgt om, hvordan vi arbejder - og om det nytter.
Det enkle svar er ”ja” det nytter, men at det tager tid, når man og-
så skal ud og gøre ting i praksis. For eksempel kunne jeg også tæn-
ke mig at indflette, at vi kunne gøre mere, hvis vi ikke skulle bruge
så meget tid på administration og at skaffe midler til projekter.

Men jeg har fået en god historie, der illustrerer DEHs måde at arbejde på. I
2007 var jeg for DEH til Social Worker Forum i Altai i Sibirien. Her mødte jeg
Vera og Bakyt fra Kirgisistan og vi blev enige om, at jeg skulle besøge dem for
at se om DEH kunne være med til at gøre noget. Derfor tog jeg i efteråret 2007
til Kirgisistan og det blev starten til DEHs samarbejde med den kirgisiske soci-
alarbejderforening, som fortsat er meget aktivt.

Og det blev også starten til en konkret udviklingshistorie som illustrerer, hvor-
dan vi i DEH gerne vil se resultaterne af vores indsats: På vegne af DEH done-
rede jeg nemlig en ko til en specialskole i Jalal-Abad regionen, og den har i alle
årene været kaldet ”Lises ko” og givet frisk mælk til de 150 børn på skolen. MEN
frem for alt har koen givet liv til nye køer, så der i dag er 11 køer, og de to af
køerne venter kalve. Og hver ko producerer ca. 20 kg mælk/dag.

Koen blev på en måde et strategisk indspark, der styrkede de unges situation.”
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I det sidste års tid har DEH arbejdet
med at skubbe en række konkrete,
men strategiske aktiviteter rigtigt i
gang sammen med den kirgisiske
socialarbejderforening ACP KR. Og
nu kommer der for alvor fart på:

Tre model-værksteder sættes op og
DEH skal ud og samle udstyr i Dan-
mark til at montere værkstederne:

Kunsthåndværk, tekstil, træ mm. på
City Rehabilitation Centre i Bishkek,

Gartneri og shop/cafe ved Special-
skolen i Shaidan i den sydlige Jalal-
Abad region.

Stor aktivitet i Kirgisistan

Og så er vi i gang med at gennemføre
en række seminarer og workshops,
der skal skærpe og udbrede faglighe-
den omkring arbejdet med børn og
unge med behov for særlig støtte.

Ligesom DEH er med til at fremme
socialøkonomiske virksomheder som
et middel til at skaffe job til de unge.

DEH er også facilitator på at gen-
nemføre en curriculum udvikling
gennem Eu's Eramus+ program på
de sociale fakulter på Det nationale
Universitet i Bishkek og Universite-
tet i Osh.

Forkvinden for ASWKR (den kirgisiske socialarbejderforening), Vera Usonova, gik
bort i 2017. Vera var en stærk personlighed, som siden Sovjetunions opløsning i
1991, kæmpede hårdt for opbygning af det sociale arbejde i Kirgisistan. DEH har
været partner med ASWKR siden 2010 og har alle udviklingstrekantens komponen-
ter i spil i vore projekter i Kirgisistan. Her drøfter Vera, hvordan man kan skabe
jobtræning og jobmuligheder for unge med handicap på City Rehabilitation Center i
Bishkek. Det er et af stederne, hvor DEHs projekt er ved at komme i omdrejninger.
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I 2018 har DEH en række opgaver i
forbindelse med arbejdet i Kirgisi-
stan, som vi har brug for frivillige til.
2-3 af opgaverne er at indsamle ud-
styr til de tre workshops, der gerne
skulle i gang for alvor efter sommer-
ferien 2018:
Landbrugsudstyr + second hand
shop til workshop ved specialskolen i
Shaidan village i Jalal-Abad regionen
i det sydlige Kirgisistan. Vi skulle
gerne samle til 1-2 containere med
haveredskaber, minitraktor, drivhus,
osv. Samt værktøj til reparationer af
tingene og møbler. Også gerne cyk-
ler/3-hjulede.
Multi-workshop + shop i Bishkek
(den største by i nord—hovedstad).
Her er der brug for drejemaskiner,
træværktøj, symaskiner, sakse, osv.
Målet er at skabe en kreativ og mo-
derne arbejdsplads for unge med
handicap. Derfor vil vi også gerne
have nogle computere, scannere og
fotokopieringsudstyr. Også 1-2 con-
tainere.
Disse to pilotprojekter har første pri-
oritet. Men efterfølgende ville vi ger-
ne sætte gang i en hjælpemiddel ser-
vice lidt uden for Bishkek, hvor de
kunne reparere/bygge hjælpemidler

til ældre og handicappede - bl.a. med
indsamlede hjælpemidler fra Dan-
mark. Det ville vi gerne sætte i gang
næste år, men så skal vi også i gang
inden så længe.
Idéen er at skabe nogle såkaldte pilot
socialøkonomiske virksomheder,
hvor handicappede kan forbedre de-
res levevilkår og tjene en løn. Og vise
at de kan mere end man tror, hvis de
får muligheden. Vi har allerede med-
virket til at starte en fælles afsæt-
ningsplatform mellem fire organisa-
tioner: Plejehjem uden for Bishkek,
Forældreforeningen for udviklings-
hæmmede, Autisme foreningen og
den store institution Belavoidskaya.
Det første skridt har været at skabe
et ”strikkede strømper” brand for
sokker strikket af gamle mennesker
på et større plejehjem ude på landet,
hvor der er placeret et par hundrede
beboere. Cirka en fjerdedel af dem er
med i strikkeriet og får på denne må-
de tjent nogle penge, så de har lidt
større muligheder for at købe nogle
personlige fornødenheder.
Desuden får ”ergoterapien” mulig-
hed for at købe materialer til nye
strømper. Næste skridt er at drøfte
designet med dem. (Se næste side)

”Lises ko” var en
første donation i
Shaidan og har
nu givet liv til
yderligere 11

køer, hvoraf 2 er
med kalve. Det
er en god inve-
stering og er

med til at skabe
en jobtræning

for 10-15 unge i
et lille farm
workshop

(virksomhed)
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Der er mange opgaver og udfordringer i 2018. Vi håber, du har mod til at væ-
re med til at give de mange herlige mennesker i mange spændende lande,
også Danmark, en hjælpende hånd til at skabe nye muligheder for dem selv
og deres kammerater og familier. Et første skridt kunne være et medlemskab.
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Hvad får jeg ud af et medlemskab?

Som medlem af DEH får du:

 Mulighed for at deltage i forenin-
gens organisatoriske arbejde på
demokratisk vis, dvs. deltage som
beslutningstager på generalfor-
samlinger.

 Mulighed for at deltage i de min.  4
årlige bestyrelsesmøder, der er
åbne for alle medlemmer

 Mulighed for at være med i for-
eningens projekter - og  at bruge
DEH som ramme for dine egne
projektideer, så de går fra idé til
virkelighed

 Du får omkring 25 elektroniske
informationsbreve om året
(HusInformation)

 Mulighed for at trække på DEHs
ansøgninger og materialer på man-
ge felter.

 Mulighed for at trække på DEHs
netværk—både personer og andre
organisationer

Faktaboks:

 DEH er en frivillig og demokratisk
forening. Uafhængig af økonomi-
ske, religiøse og  politiske interes-
ser.

 Foreningens øverste myndighed
er generalforsamlingen, der afhol-
des i april hvert år.

 Vedtægter kan ses på hjemmesi-
den www.europeanhouse.org

 Foreningen ledes af en bestyrelse
på 7-9 medlemmer, der vælges for
et år ad gangen.

 Kontingent er 150 kr om året.
Kontingentet fastsættes på den
årlige generalforsamling.

 DEH har gennemført mere end 60
projekter plus andre aktiviteter.
Både i Danmark og i mange tidli-
gere dele og lande i Sovjetunionen
eller Østeuropa.

 DEH har igennem årene opnået
økonomisk støtte til projektaktivi-
teterne fra: Udenrigsministeriet,
Socialministeriet, Danida, EU,
CISU, Tipsmidlerne og private
donorer

 Alle. der kan gå ind for DEHs for-
mål kan blive medlem af forenin-
gen.



GAVER SENDES OGSÅ TIL
REG 4180 KT424-6608

DEH
europeanhouse.org

DEH
Uraniavej 5

1878 Frederiksberg C

Telefon: 33 24 3720
post@europeanhouse.org

Danske Bank
Reg: 4180

Konto: 2580063686

Giro: 424-6608 (kt. art 01)

CVR nr.: 18 27 69 33

DEH er en humanitær forening,
der arbejder for godt

naboskab og inkludering
af alle mennesker.

Formålet er at støtte
de mest udsatte grupper

med at komme videre i livet
og være en aktiv del

af deres samfund.

»GIV ET MEDLEMSKAB«

I snart mange år har der været tilbudt
forskellige dyr, ting og fadderskaber
som hjælp til nødhjælp og udviklings-
bistandsarbejdet. DEH vil også gerne
tilbyde et par muligheder for at støtte
vores arbejde:

Allerhelst ønsker vi os medlemmer,
fordi ”flere gør stærk”. Du kan give et
medlemskab for 1 år til kun 150 kr.
Bare send navn, adresse og e-mail
samt skonummer på den du vil give
et medlemskab 2018. Og naturligvis
dit navn og e-mail.

Så sender vi en velkomstpakke, der
bl.a. indeholder et par strikkede sok-
ker fra Kirgisistan (eller en anden
gave).

Du kan også
købe et par
strikkede sok-
ker direkte for
100 kr. inkl.
porto. Bare
send os en e-
mail med dit
navn, adresse
og skonum-
mer.

DEH er godkendt til at modtage gaver,
der er fradragsberettigede. Du kan få
skattefradrag for bidrag op til 15.600 kr.
i 2018. Eller lave et løbende  gavebrev.

Husk at sende dit CPR-nummer med.


