PROJEKTAS „Skandinavijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimas siekiant sukurti kompleksinės pagalbos teikimo mokymų
programą suaugusiųjų švietėjams, kurie dirba / nori dirbti su smurtautojais ir jų aukomis“(NPAD-2016/10025).

Naujienlaiškis Nr. 2

Kelionė tikslo link
Praeitais metais pradėjome savo kelionę norėdami patobulinti
savo kompetencijas apie darbą su smurtavusiais asmenimis ir
jų aukomis. Liūdna, kad kai kuriose šalyse vis dar sunku apie tai
kalbėti, nes ši problema laikoma „privačiu šeimos reikalu“.
Mokymų, kuriuos organizavome specialistams, metu
pastebėjome, kad jie neturi galimybių susitikti ir pasidalinti savo
patirtimi. O jų patirtis yra pati vertingiausia ir suteikia naujų
įžvalgų tiek mums, tiek mažiau patyrusiems kolegoms.
Labai daug patirties semiamės tarptautinių susitikimų metu.
Susipažįstame su įvairiausiais žmonėmis iš Norvegijos, Švedijos,
Islandijos ir Lietuvos. Mokydamiesi vieni iš kitų galime daryti
teigiamus pokyčius aplink save – juk viskas prasideda nuo
mažų žingsnelių.
Šiame naujienlaiškyje norime pristatyti, kaip partneriams sekėsi
įgyvendinti mokymus savo šalyse apie darbą su smurtavusiais
asmenimis. Šios patirties jie pasisėmė Šiauliuose, 2016 m. spalį iš
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro.

2017 m. kovo 28-30 d.
Antrasis partnerių susitikimas
Švedijoje,
2017 m. rugsėjo 13-15 d.
Trečiasis partnerių susitikimas
Islandijoje. Vyksime pas partnerius,
dirbančius Ísafjörður
http://www.westfjords.is/en/town/is
afjordur
2017 m. birželis
Projekto vidurio ataskaita –
apžvelgsime pirmųjų metų
rezultatus

Mokymai apie darbą su
vaikais, kurie matė,
patyrė smurtą šeimoje

Šiame numeryje taip pat rasite informacijos apie antrąjį
projekto partnerių susitikimą Šovdėje (Švedija). Partnerius
priėmė BIAA resource centro komanda.
Malonaus skaitymo!

Projekto koordinatorė
Gintarė Černikienė

Daugiau informacijos apie projektą:
www.domesticviolence.zispb.lt
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Mokymai suaugusiųjų švietėjams
Švedija
Vietos koordinatoriai Robert ir Ulla, kurie dalyvavo partnerių susitikime ir mokymuose Lietuvoje,
pirmiausia žinias ir medžiagą perteikė kolegėms Camillai ir Iris. Tuomet parengė mokymų
medžiagos pristatymą švedų kalba.
Robert, Ulla ir Camilla organizavo mokymus programos „Skype‘ pagalba. Prireikė kelių virtualių
susitikimų ir patirtis, žinios buvo perteiktos 12-ai suaugusiųjų švietėjų.
Projekto koordinatorius Švedijoje Robert sakė, kad „Visi dalyviai buvo susidomėję ir dalyvavo
diskusijoje, dalinosi savo patirtimi. „Skype“ susitikimai buvo naudingi tiek dalyviams, tiek mums
patiems“.

Lietuva
Partneriai iš Lietuvos savo patirtį perteikė 14-ai dalyvių iš gretimo rajono (Naujosios Akmenės).
Rajono savivaldybė išreiškė norą dirbti su smurtavusiais asmenimis. Regione nėra NVO, kuri dirbtų su
šia tiksline grupe. Džiaugiamės, kad savo patirtį galėjome perteikti susidomėjusiai auditorijai.
Tikimės, kad ir toliau sėkmingai su jais bendradarbiausime!

Islandija
Partneriai iš Islandijos pasirinko kitą metodą, kaip surinkti 12 asmenų grupę, kuriems galėtų perteikti
mokymų Lietuvoje patirtį. Kadangi vietovėje, kurioje organizacija veikia, gana sunku surinkti tokį
asmenų skaičių mokymams, buvo nuspręsta medžiagą, kurią paruošė ŽISPB, nusiųsti tikslingai
atrinktiems specialistams el. paštu. Tai pat paprašyta jų komentaro. Kadangi Islandijoje gana mažai
dirbama su smurtavusiais asmenimis, organizacija siekia atkreipti dėmesį į šią problemą. Daugiausia
dirbama su smurto aukomis.

Norvegija
Partneriai iš Norvegijos vedė mokymus apie darbą su smurtavusiais asmenims besimokantiesiems,
kurie ruošiasi tapti sveikatos priežiūros darbuotojais.
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Partnerių susitikimas Švedijoje
Susitikimas vyko tris dienas. Pirmąsias dvi dienas dalyvavome
mokymuose apie darbą su vaikais, patyrusiais, mačiusiais smurtą
šeimoje, o paskutiniąją dieną aptarėme administracinius projekto
klausimus.
Kovo 28 d. dalyvavome Ragnhild Åkerstedt mokymuose apie
darbą su vaikais, kaip juos prakalbinti ir padėti įveikti traumavusias
patirtis. Ji pristatė du savo darbo metodus – žaidimų terapiją ir
laiptų metodą. Laiptų metodo efektyvumas regimas tik taikant jį
ilgesnį laiko tarpą.
Kovo 29 d. dalyvavome mokymuose apie darbą su imigrantų
vaikais, kurie atvyksta iš karo blaškomų regionų. Šeimos atvyksta į
modernias bendruomenes su kai kuriais savo papročiais,
tradicijomis, kurios, šių laikų visuomenėje yra laikomos smurtu prieš
vaikus.
Paskutiniąją susitikimo dieną aptarėme administracinius projekto
klausimus, vadovą specialistams, dirbantiems su šeiminį smurtą
patyrusiais asmenimis.
Naudingų įrankių leidinį planuojame baigti birželį ir pasidalinti su
visais mūsų organizacijos partneriais ir projekto svetainėje.
(www.domesticviolence.zispb.lt).
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