Promoting the implementation of disability laws and policies:
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Resumé:
Projektet vil forbedre implementeringen af rettigheder for
mennesker med handicap i Hanoi igennem kapacitetsopbygningen
af handicapparaplyen DP-Hanoi og fortalervirksomhedsaktiviteter
rettet mod beslutningstagere og borgere i Hanoi området.
DP-Hanois organisatoriske kapacitet og kapaciteten i de 45
medlemsorganisationer skal med hjælp af forskellige trænings- og
erfaringsudviklingsworkshops konsolideres og styrkes, samtidig
med at interne retningslinjer og administrative systemer i DPHanoi skal forbedres. Igennem træningen af DP-Hanois ledere
skal kapaciteten til at kunne gennemføre fortalervirksomhed og
påvirke beslutningstagere styrkes, og der vil blive udarbejdet en
plan for DP-Hanois arbejde med fortalervirksomhed, som skal
sikre en mere målbevidst indsats af DP-Hanoi overfor
myndighederne i forhold til implementeringen af love og politikker
for mennesker med handicap.
Overordnet mål:
Mennesker med handicap får respekteret deres rettigheder,
deltager på lige fod med andre i det offentlige liv og bidrager til
udviklingen af samfundet.
Umiddelbart mål:
1. I 2014 vil DP-Hanoi være en demokratisk organisation med
6000 medlemmer fordelt på 29 distrikter. Organisationen vil
have velfungerende administration på alle niveauer.
2. I 2014 vil DP-Hanoi have en strategi for rettighedsarbejde,
som er blevet brugt til at påvirke myndighederne med og
øget viden på handicapområdet.
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Målgruppe:
80 ledere på by og distriktsniveau, 40 procent vil være kvinder
med handicap. 200 ledere på kommuneniveau, 40´procent vil
være kvinder. 6000 individuelle medlemmer med handicap, 45
procent kvinder. 500 repræsentanter fra myndigheder og andre
organisationer. Mennesker med handicap som ikke er medlemmer
af DP-Hanoi.
Indikatorer:
I 2014 vil der kunne påvises:
- Et computerbaseret og opdateret medlemsregister.
- At 80 procent af medlemsorganisationerne sender deres
rapporter til DP-Hanoi.
- En ny bestyrelse er valgt på en kongres.
- 50 procent af de 90 underafdelinger af distriktorganisationerne holder kvartalsmøder.
- Antallet af medlemmer er øget med 20 procent, fra 5000 til
6000.
- 80 Procent af medlemsorganisationerne betaler kontingent
til DP-Hanoi.
- I halvdelen af medlemsorganisationerne betaler mindst 20
procent kontingent.
- 50 procent af medlemsorganisationerne har eget kontor
med nødvendigt udstyr.
- 80 procent af medlemsorganisationerne vil modtage støtte
fra myndighederne.
- DP-Hanoi kan pr. år fundraise 47.000 USD fra andre
donorer.
- 45 procent af medlemmerne vil være kvinder med
handicap.
- 35 procent af lederne på distriktsniveau vil være kvinder
med handicap.
- Der vil være udviklet en plan for rettighedsarbejde, og 50
procent af planerne er implementeret.
- I løbet af projektet vil DP-Hanoi blive rådspurgt af
myndighederne, og der vil være mindst to årlige møder med
DOLISA og DOHA.
- 120 offentlige bygninger vil være tilgængelige.
- Der vil være programmer om tegnsprog i nationale TVprogrammer.
- 20 artikler er publiceret om DP-Hanois rettighedsarbejde.
- 50 procent af DP-Hanois individuelle medlemmer kender
deres rettigheder, og 200 har fået et job.

