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Projekt slut arbetet fortsätter
I det sista nyhetsbrevet vill vi presentera projektmötet i Steinkjer
(Norge) den 14-15 maj, sammanfatta vad som har gjorts under två år
med projektimplementering och dela våra tankar om projektet.

Sista handen i Steinkjer
Den 14-15 maj träffades representanter
från BIIA resurscenter, Solstafir, ZISPB
och värdorganisation - Folkuniversitetet i
Steinkjer (Norge) för det sista mötet.
Projektet varade i två år och mycket har
gjorts - exempel på god praxis att arbeta
med förövare av våld i hemmet, kvinnor
och barn som upplevt, bevittnat det i
Litauen, Sverige, Norge och Island har
samlats in, ett innovativt
utbildningsprogram för att arbeta med
alla parter som är involverade i våld i
hemmet har förberetts för vuxenutbildare
(psykologer, socialarbetare, konsulter
etc.). I varje deltagande land anordnades
minst 4 lokala workshops för att
presentera

utbildningsmaterial som erhållits vid
transnationella möten och
utbildningsprogram. Vi är glada att nästan
alla partners involverade fler personer i
lokal träning än förväntat.
Partners hade möjlighet att diskutera
slutrapporten och vad som fortfarande är
kvar att göra tills projektets officiella slut.
Checklistan över uppgifterna granskades
återigen, finansiella dokument som samlats
in från partners.
Projektpartner har också spenderat lite tid
på att diskutera vissa problem som uppstått
under projektet: personalförändring i
partners organisationer, språkbarriär,
svårigheten att samla in ett visst antal
workshops deltagare. Vi har emellertid
lyckats lösa dessa problem och är nöjda
med det slutliga resultatet.
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Vi har bestämt oss för att fråga personer som
arbetade på projektet, deras åsikt om
framgång, resultat och utmaningar som
uppstått i vårt arbete.
Frank Nunes,
projektkoordinator i
Folkuniversitetet (Norge):
"Utbildningsmanualen som
genereras av projektet kommer
att bli ett viktigt verktyg för att
utbilda de som är i ständig
kontakt med familjer som en del
av sitt yrkesarbete. Det utgör
grunden för att hjälpa dem vars
arbete är att skydda offer för
våld i hemmet och dem vars
arbete det är att hjälpa förövarna
att undvika fortsatta
våldshandlingar. "
Lísbet Harðar Ólafardóttir
från Sólstafir (Island): "På
Island är kriget mot könsbaserat
våld i full gång. Vi har lärt oss
att det inte borde finnas något
tolerans för hot i sitt eget hem.
Att inom hemmets väggar borde
du vara säker.

Under de senaste decennierna har
vi fokuserat på att få behövande till
en fristad, men vi måste också se
att det finns en orsak - förövaren
behöver också en lösning - ett
program för att få hjälp och ta en
hälsosam väg tillbaka till
samhället."
Robert Enedahl från BIIA
resurscenter (Sverige): " Jag tror att
projektets totala påverkan på
samhälle och omgivning i fyra
länder varit betydelsefull. Vi har
bidragit till att höja medvetenheten
för ämnet och förekomsten av att ta
upp ämnet.
Även som ett resultat av projektet
har vi åstadkommit en fortbildning
av människor att arbeta konkret
med parter som är involverade i
våld i hemmet

samt möjlighet att fördjupa sig och
förkovra sig med hjälp av vår handbok
och träningsprogram. Jag ser projektet
som klart framgångsrikt trots att det
inte var direkt enkelt att utföra och
fullfölja. Ett samarbete med många
olika individer och olika
förutsättningar där mångfalden vari en
styrka. Resultatet och utförandet av
projektet har klart överträffat mina
förväntningar och kommer även att få
bra effekter i framtiden efter projektets
slut! ". Gintarė Černikienė från
ZISPB (Litauen): "Vi har lärt oss
mycket av detta projekt - både om
ämnet och arbetar i ett internationellt
team. Jag skulle vilja tacka hela laget! "

“Good Practice Examples
for Working with
Perpetrators and Survivors
of Domestic Violence”
“Innovative Training
Programme for Adult
Educators To Work with
Perpetrators, Women
and Children who Suffered
from Domestic
Violence”

Mer information om projektet
http://domesticviolence.zispb.lt/en/

Under fyra möten i Litauen, Sverige, Island och Norge lärde vi oss mycket av varandra - nya idéer, arbetsmetoder, bredda horisonter, arbetsförlopp
och även – NYA VÄNNER!.
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