PROSJET “NORDIC-BALTIC COLLABORATION IN CREATING INNOVATIVE TRAINING PROGRAMME FOR ADULT
EDUCATORS TO WORK WITH PERPETRATORS, WOMEN AND CHILDREN WHO SUFFERED FROM DOMESTIC
VIOLENCE” (NPAD-2016/10025)

26 oktober, 2016
Nyhetsbrev no. 1

PROJECT FINANCED BY:

SUKSESSFULL
PROSJEKTSTART!PARTNER MØTE

PROSJEKT
By Gintarė Černikienė
“Nordic-Baltic
Collaboration
in
Creating
Innovative
Training
Programme for voksne instruktører
som jobber med overgripere,
kvinner og barn utsatt for vold I
nære
relasjoner.”
(NPAD2016/10025) som startet i juni med
partnere fra Litauen, Sverige og Island er
et prosjekt med tro på at for å løse
utfordringene knyttet til vold i nære
relasjoner (VNR), så er det nødvendig å
jobbe med både overgripere og ofre.

SAMME UTFORDRINGER
Statistikken er brutal, ikke bare i de
baltiske landene (f.eks. 63,3% kvinner i
Litauen opplevde VNR), men også i de
skandinaviske landene (32% i Sverige,
22% på Island og 26,8% i Norge) som er
ansett som land med høy grad av
likestilling. Dette innebærer at de
nordiske og baltiske landene står overfor
de samme utfordringene innen dette
temaet.

Den forberedende fasen varte hele
sommeren.
De
nødvendige
dokumentene
for
en
vellykket
prosjektgjennomføring,
partnerskapsavtalen, status rapporter
(fra de 4 involverte landene) var
forberedt.
Partnere møttes 12 til 13 oktober i
Siauliai (Litauen). Den første dagen av
møtet ble viet til å presentere 4 status
rapporter, lære mer om de aktivitetene
som utføres av partnere, besøke Hill of
Crosses. På den andre dagen var
hovedfokus på deling av ansvar,
planlegging av fremtidige møter,
aktiviteter, lokale verksteder. Partnere
fikk også delta i en opplæringssekvens i
arbeidet med overgripere. Instruktøren
fra ŽISPB presenteres deres erfaring og
hvordan de jobbet med den enkelte
individuelt og i gruppekonsultasjoner.
Neste møte er planlagt 28-30 mars
(2017) i Sverige.

Project Partners
1. BIIA resource center (Sweden);
2. Solstafir (Iceland);
3. Folkeuniversitetet Midt Norge
(Norway).

Prosjektkoordinator
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir
plėtros biuras er koordinator for dette
prosjektet.
Formålet med prosjektet er å utvikle 1)
håndbok med verktøy, metoder og 2) ett
nyskapende opplæringsprogram for
fagfolk som arbeider med
gjerningsmenn og ofre for vold i
hjemmet (kvinner, barn) med sikte på å
fremme helhetlig tilnærming til alle
parter som er involvert i VNR.
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SOLSTFIR (Island)
Sólstafir er en frivillig organisasjon, stiftet av
kvinner
fra
Vestfjordur,
Island.
Organisasjonen startet sin virksomhet for 10
år siden, og de ansatte jobbet det meste av
denne tiden som frivillige. Dette har nylig
endret seg, og organisasjonen har som følge
av denne forandringen fått mer innflytelse.
Nå er det fire som jobber for Sólstafir med å
ta imot mishandlede kvinner som søker om
hjelp. Ansvaret er delt mellom de ansatte, og
hver av dem har sin oppgave for å få driften
til å gå rundt.
De som oppsøker organisasjonen er fra alle
samfunnslag. Vi hjelper alle som søker hjelp.
De ansatte har også ulike bakgrunner og
erfaringer, men alle har til felles at de selv har
opplevd vold og eller seksuelle overgrep.
Hovedformålet er å gi en "sikker sone" for
kvinner som ønsker å få sin mentale styrke
tilbake igjen etter å ha blitt brutt ned av en
overgriper. Vi lar dem føle at de er levende,
ikke ofre, og lede de til å samle informasjon
om sine sterke sider og la de sidene til å
prege deres personlighet.
Tjeneste er sammensatte. Organisasjonen
tilbyr
ofrene
individuelle
samtaler,

støttegrupper kurs og workshops. Alt i alt så
går det bra med organisasjonen og de som
bruker den, men vi søker alltid etter å gjøre
tjenestene bedre og utvikle de.
Solstafir deler lokaler med en familie
terapeut og en psykiater. Organisasjonen
leier en liten leilighet med alle fasiliteter
samt møterom, kontorer og terapirom. I
nærområdet bor det ca 4500 som kan
benytte seg av tjenestene, og de siste årene
har Solstafir hatt ca 30 klienter pr år.
Organisasjonen jobber med å støtte flere til å
delta
sosialt,
i
arbeidslivet.

Organisasjonen er hovedsakelig finansiert av
tilskudd og støtte fra andre.
KONTAKT INFO
Harðardóttir, Lísbet
E-mail: lisbetburid@gmail.com
Phone number: +354 697 4833
at voldsbruken skjer i hjemmet, hvor ofret er

KONTAKT INFO
Landenmark, Ulla
E-mail: ullalandenmark@telia.com
Phone number: +46734996041

BIIA ressurssenter (Sverige)
BIIA ressurssenter ligger i fylkene Örebro,
Jämtland og Västra Götaland.. BIIA
ressurssenter er medlem av Winnet Sverige,
en pådriverorganisasjon for likestilling hvor
kvinner gis muligheter for å delta i samfunnet
på like vilkår. Vi samarbeider også med ulike
foreninger, virksomheter og organisasjoner
(for eksempel Föreningen Kvinna Skaraborg,
Svensk-Litauiska Riksföreningen, etc.)
Ett av de nasjonale likestillingsmålene i
Sverige er retten til ikkevold i hjemmet.
Menns vold mot kvinner manifisterer at det
er en ubalanse i makten mellom menn og
kvinner. Menns vold mot kvinner skjer I alle
sosiale lag og profesjoner. Mest vanlig er det

i famille med overgriperen. Den svenske

regjeringens arbeid de senere årene har
fokusert på å forbedre og stramme inn
lovgivingen, foreta forebyggende tiltak, og å
jobbe med at sårbare kvinner får bedre
behandling. Vår organisasjon prøver å bidra
til at de nasjonale likestillingsmålene for
Sverige blir nådd.
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RASKE FAKTA

63.3%
Kvinner i Litauen opplever fysisk eller seksuell
vold eller trusler etter å ha fylt 16 år.

32%
Av kvinner over 15 år i Sverige har opplevd fysisk
eller seksuell vold eller trusler.

42%
Av kvinnelige deltakere har sagt de er offer for
vold minsten gang etter fylte 16 år. .

25%
En av fire kvinner I Norge opplever vold i forholdet
sitt.
FOR MORE INFORMATION

www.domesticviolence.zispb.lt

KONTAKT INFO
Sakariassen, Jo
E-mail: jo.sakariassen@fu.no
Phone number: +4793061091
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Folkeuniversitetet Midt-Norge
(Norway)
Folkeuniversitetet (FU) er norges største
tilbyder av voksenopplæring. FUMN er en
ideell organisasjon som har som formål å
bidra til et mer meningsfylt liv for den
enkelte samt fremme livslang læring og
likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og
ferdigheter.
Som
offentlig
godkjent
studieforbund
under
Lov
om
voksenopplæring mottar vi noe statsstøtte til
deler av virksomheten. Vi har ingen eiere og
alt overskudd går til å utvikle og tilby våre
utdanningsprogrammer.
FU er inndelt i ulike geografiske regioner,
hvor region Midt-Norge deltar i dette
prosjektet. FUMN tilbyr både åpne og
bedriftsinterne kurs og utdanninger, med
både praktisk og teoretisk innhold. Kursene
kan være på ulike nivåer fra det uformelle til
videregående, fagskoler, videreutdanninger
og
på
universitetets
nivå.
Yrkesfagavdelingen til FUMN har fokus på
arbeidsmarkedstjenester, ulike oppfølgingstjenester og skreddersøm av kurs og
utdanninger
etterspurt
av
kunder.
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VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
(Lithuania)
Prosjekt søkeren og -koordinatoren er
en privat non-profit organisasjon.
Tilbudte
tjenester
inkluderer:
- Utvikling og gjennomføring av lokale
og
internasjonale
prosjekter
hovedsakelig innenfor målgruppen
sosialt ekskluderte;
- Utvikling og gjennomføring av ulike
programmer
for
overgripere
,
sosionomer, sosialarbeidere assistenter,
sykepleiere, frivillige, etc .;
– Organisering, gjennomføring og
implementering av ulike sosiale tiltak og
aktiviteter, konferanser, "runde bord"
møter etc. hovedsakelig innen arbeid
med voldsutsatte og voldsutøvere , HRledelse,
inkludering
av
sosialt
vanskeligstilte , sårbare grupper (f.eks
eldre,
arbeidsledige,
funksjonshemmede, etc.);
- Formidling av forskning, informasjon,
rådgivning
og
eksterne
evalueringstjenester;
– Gjennomføring av opplæring. ZISPB
søker å skape eller tilpasse nye
psykologiske tjenester og opplæring for
ulike grupper av fagfolk som arbeider
med sosiale ufordelaktige grupper for å
gi dem informasjon, rådgivning og
pedagogiske aktiviteter; å initiere, delta

KONTAKT
Asta Jaseliūnienė
Gintarė Černikienė
E-mail:
a.jaseliuniene@zispb.lt
g.cernikiene@zispb.lt
Phone number:
+37067688421

og gjennomføre både lokale og
internasjonale prosjekter innen sosialt
arbeid,
formell
og
ikke-formell
utdanning; å forbedre ferdigheter,
kompetanse og kunnskap til fagfolk og
frivillige og gi dem metodisk støtte.
ZISPB leverer opplæringstjenester til
ofre for vold, (ex) lovbrytere, overgripere
om aggresjon, sinnekontroll og ledelse:
Overgriperens
personlighet,
mellommenneskelige
relasjoner,
konflikter, personlig ansvar, hvordan
uttrykke følelser (positive og negative),
hvordan gjenkjenne og håndtere det på
passende og sosialt akseptable måter.
Vår organisasjon benytter med suksess
ulike teknikker som er ansett som beste
praksis fra andre partnere og bruker
dem i det daglige arbeidet med ofre for
vold og overgriperne: "Åstedet for den
undertrykte" (forum teater, regnbue av
begjær, usynlig teater, nedtrapping
teknikker, gatearbeid metoden, etc.).
Staben hos ZISPB arbeider med 20
gjerningsmenn som har utført vold i
hjemmemiljø.
Det er opprettet to programmer (på 16
og 8 timer) som arbeider med
gjerningsmennene. Programmet tar
sikte på å endre den destruktive
oppførselen til menn / kvinner som

bruker ulike intervensjonsmodeller for å
beskytte ofre for vold fra gjentatt vold.
Temaer
som
diskuteres
er:
gjerningsmannens
personlighet,
opprinnelsen og betydningen av sinne,
muligheter til å endre atferd,
mellommenneskelige
relasjoner,
konflikter, manifestasjoner av vold,
personlig ansvar, etc. Parallelt gis
psykososial støtte til ofre for vold.

