UNIDAD, Unidos incidiendo para el desarrollo de las
asociaciones de discapacidad / Dansk Handicap Forbunds
regionale organisations opbygningsprojekt for Honduras og
Nicaragua
Projekt hos DANIDA.
Projektperiode:
1.1.2009 til 31.12.2012
Bevilliget beløb:
Dkk. 22.030.000
Partnerorganisationer:
11 organisationer af handicappede fra Nicaragua og Honduras
Projektets mål:
1. I 2012 har de udvalgte nicaraguanske handicaporganisationer
forbedret deres kapacitet til at fremme og forsvare
menneskerettighederne for mennesker med handicap på lokalt og
nationalt plan, hvilket har betydet opnåelse af konkrete
forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap i
Nicaragua, især på områder indenfor tilgængelighed og
uddannelse. I 2012 har samarbejdsorganisationerne opnået
økonomisk bæredygtighed og forbedret organisatorisk kapacitet
hos deres lokalafdelinger.
2. Mindst 8 honduranske handicaporganisationer har forbedret
deres administrative og organisatoriske kapacitet, og de har øget
deres medlemstal og antal lokal afdelinger med 25%. Mennesker
med handicap og deres organisationer er mere anerkendte i det
honduranske samfund og repræsenteret i væsentlige råd og
nævn.
Primær målgruppe:
Samarbejdspartnernes medlemmer pt. ca. 22.000 MMH i
Nicaragua, heraf 65 % kvinder. For Honduras ca. 1000
medlemmer, heraf 30 % kvinder. Det forventes at tallet vil stige for
Honduras til ca. 3000 mennesker med handicap.
Resultater:
Nicaragua:
1. I 2012 har samarbejdsorganisationerne kapacitet til at
planlægge og udføre rettighedsarbejde, især idenfor uddannelse,
arbejdsmarked og tilgængelighed.
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2. I 2012 vil samarbejdsorganisationernes lokalafdelinger have
øget deres administrative og organisatoriske kapacitet så de
dermed kan tage selvstændige initiativer, samt øget deres
økonomiske bæredygtighed.
3. I 2012 vil samarbejdsorganisationerne have konsolideret deres
administrative og organisatoriske kapacitet på national plan.
4. I 2012 vil forholdet mellem organisationerne og deres enkelte
medlemmer være blevet styrket.
5. I 2012 vil der foregå regelmæssig koordinering og
erfaringsudveksling indenfor handicapbevægelsen.
Honduras:
1. I 2012 har samarbejdsorganisationerne tilegnet sig viden om
rettighedsarbejde og gjort de første konkrete erfaringer.
2. I 2012 har samarbejdsorganisationerne øget antallet af
lokalafdelinger og medlemsantal med 25 procent.
3. I 2012 er organisationernes generelle kapacitet til at drive deres
organisation øget.
4. I 2012 er forholdet mellem organisationerne og deres enkelte
medlemmer styrket.
5. I 2012 har paraplyorganisationen Fenopdih øget dets kapacitet
til at koordinere aktiviteter indenfor rettighedsarbejdet samt til at
støtte dets medlemsorganisationer.
Risiko og forudsætninger:
Demokratiske, medlemsstyrede og gennemsigtige
medlemsorganisationer er forudsætningen for dette projekt. Det
forudsættes at de nicaraguanske og honduranske myndigheder er
villige til at samarbejde med de respektive handicapbevægelser,
hvilket DHF finder sansynlig og vi har i 2008 set tegn på
imødekommenhed i de to lande.
DHF betragter ikke projektet som særlig risikofyldt pga. projektets
fleksible opbygning samt det faktum at projektet bygger på 11
faste samarbejdspartnere, hvorved der ikke er afhængighed af en
enkelt samarbejdspartner.

