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Shaidan school, Kirgisistan. Nu er det andet skridt gjort: Drivhuset er indviet
og nu skal der gang i at opbygge den socialøkonomiske virksomhed med
jobtræning og salg af tomater i foråret 2017.

NYE MULIGHEDER FOR MENNESKER MED HANDICAP
I de sidste par uger har DEHs og den kirgisiske socialarbejder forenings projekt
taget nogle store skridt videre. Først og fremmest er det lykkedes at få en række
sociale aktører til at arbejde sammen om at skabe jobmuligheder og jobtræning
for især unge med handicap. Vi har afholdt to seminarer med hver 60 deltagere
fra civilsamfundet, det offentlige og business. Et seminar i Nooken i syd og et
seminar i Bishkek i nord.
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Det er lykkedes at få inddraget den kirgisiske forening af sociale entreprenører
og den internationale studentergruppe Enactus i arbejdet med at igangsætte
nye socialøkonomiske virksomheder og fungere som job actions groups (JAG) i
Bishkek, Shaidan/Nooken og Osh.
For eksempel er der kommet gang i et samarbejde mellem fire forskellige
institutioner og foreninger om at udvikle produktion og afsætning af
håndarbejdsprodukter fremstillet af mennesker med handicap og ældre på
plejehjem. Det er strikkede sokker, puder i traditionelle former osv. De
involverede er en stor institution for udviklingshæmmede og sindslidende, en
stor institution for  fysisk handicappede, stort plejehjem for ældre og
handicappede og endelig en forældreforening for udviklingshæmmede og
børn/unge med autisme, ialt  med 1000 mennesker fra projektets målgruppe.

Desuden er der kommet gang i at lave business plans for tomatproduktionen i
Shaidan og keramik, træ og syværkstedet i Bishkek. Jobtræning og
jobmuligheder for små hundrede unge med handicaps om året, når det kommer
rigtigt igang efter sommerferien 2017. Nu planlægges og skabes nye
samarbejdslinjer mellem de mange aktører, der skal til for at gøre initiativerne
holdbare også når projektet er slut.
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Igor og DEHs koordinator Lera. Igor er formand for forening af tidligere børnehjemsbørn

DEH SAMARBEJDE MED FLOT GRÆNSRODSARBEJDE FOR

BØRNHJEMSBØRN

Igors forening  hjælper nuværende og tidligere børnehjemsbørn, bl.a. også med at

skaffe job til unge, der har været på børnehjem og ofte er ladt i stikken når de

kommer ud. Og mange af dem har et eller flere handicap og har svært ved at blive

inkluderet i samfundet.

Igor er kun 23 år og selv tidligere børnehjemsbarn og ikke bare den gængse type af

NGO-funktionær, men der er styr på detaljerne, engagementet og ihærdigheden i

kampen for at skaffe bedre vilkår for børnehjemsbørnene i Kirgisistan. DEHs
projekt støtter ham med at gøre foreningen stærkere og inddrage dem i
samarbejdet med nye sociale aktører. Det der på projektsprog hedder at styrke
foreningens kapacitet.
I første omgang er vi blevet enige om, at det er vigtigt også at lære fra andre
grupper med tidligere anbragte rundt om i verden og den første træning bliver i
december i Prag. Derefter vil vi sammen lave en ansøgning til EU om
udvekslingsprogram, så der kommer flere med.
Vi håber på denne måde at være med til at styrke Igors forenings arbejde i
almindelighed og med at give de tidligere børnehjemsbørn bedre
muligheder for uddannelse, jobtræning og arbejde.
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Eric, der er dean for det sociale fakultet ved Bishkek universitet, har været en samarbejdspartner mange

år nu og universitetet er med i den nye Erasmus+ ansøgning. DEH har tilknyttet Samat til dette arbejde

med alle universiteterne - Samat var lokal koordinator for de første hold af barfodslærere.

STYRKE SOCIALT ENTREPRENØRSKAB I SOCIALUDDANNELSERNE

DEH er igang med at få skabt en solid ansøgning til et uddannelsesprojekt
inden for Erasmus+ programmet om udvikling af curriculum for socialt
entreprenørskab i en række universitetsuddannelser på bachelor niveau. Ikke
mindst inden for de sociale uddannelser.
Vi arbejder med at have 2-3 kirgisiske universiteter, 2-4 russiske universiteter
og naturligvis mindst 3 (men gerne 5-6) EU landes universiteter med i projektet
sammen med sociale aktører. Så nu skal der knokles med denne ansøgning.

EN STOR TAK OG EN LILLE (ny) REMINDER
Allerførst mange tak til jer der har sendt kontingent for 2016. Det var dejligt og
nødvendigt for DEHs arbejde. Desværre har vi fortsat ikke fået fulgt op for
kontingentbetaling for 2016. SÅ hvis du har mulighed for at finde de 150 kr 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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