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PROJEKT
"Nordic-Baltic sammarbete för att skapa
inovativt träningsprogram för
Vuxenutbildare att arbeta med förövare,
kvinnor och barn som drabbats av våld i
hemmet" (NPAD-2016/10025) har börjat i
juni. Partners från Litauen, Island, Norge
och Sverige initierade projektet och
trodde att för att lösa problemet med våld
i hemmet är det nödvändigt att arbeta
med alla berörda parter - missbrukare och
närmaste personer - hans / hennes partner
och barn.
Samma utmaning
Statistiken är hård, inte bara i de baltiska
länderna (dvs. 63,3% kvinnor i Litauen
upplevde DV) men även i de skandinaviska
länderna (32% i Sverige, 22% i Island,
26,8% i Island
Norge) som ofta kallas jämnställda länder.
Så de nordiska och baltiska länderna står
inför samma utmaning i denna fråga.
PARTNERS MÖTE
Förberedande skede varade hela
sommaren. Dokumenten som krävs för att
framgångsrikt genomföra projektet,

partnerskapsavtalet, statusrecensioner
(av fyra berörda länder) utarbetades.
Partners träffades den 12-13 oktober i
Šiauliai (Litauen). Mötets första dag ägde
rum för att presentera 4
statusrecensioner, lära sig mer om de
aktiviteter som utförs av partners, besöker
kullen av korsar.
På andra dagen var huvudfokus på delning
av ansvar, planering av framtida möten,
aktiviteter, lokala workshops. Även
partner hade möjlighet att delta i
träningen på arbetet med missbrukare.
Tränaren från ŽISPB presenterade vår
erfarenhet och arbetet i enskilda och
grupperade samråd.
Nästa möte planeras 28-30 mars (2017) i
Sverige.

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

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos
ir plėtros biuras är samordnare för
detta projekt.
Projektets mål är att utveckla 1)
Handbok för
verktyg, metoder och 2)
Innovativt träningsprogram för
specialister som arbetar med
förövare, offer för våld i hemmet
(kvinnor, barn) i syfte att främja
en helhetssyn av alla parter som
är involverade i DV.
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SOLSTFIR (Iceland)
Sólstafir är en gräsrotsorganisation, grundad
av kvinnor på Islandsfjärden. Organisationen
påbörjade sin verksamhet för 10 år sedan,
och personal för det mesta arbetade som
volontärer. Nyligen har det förändrats, och
programmet kommer att kunna få lite kraft
med den förändringen. För närvarande finns
det fyra arbeten för Sólstafir, som tar emot
misshandlade kvinnor som söker hjälp.
Ansvaret är uppdelat mellan dem, och var
och en har en roll för att organisationen ska
gå varje dag.
De som kommer till organisationen är från
alla samhällsnivåer. Vi hjälper alla som söker
hjälp. Personalen kommer också från alla
nivåer. De har olika bakgrund och
erfarenheter, men alla har gemensamt att de
själva är överlevande av våld i hemmet och
eller sexuella övergrepp. Huvudsyftet är att
tillhandahålla en "säker zon" för kvinnor som
vill få sin mentala kraft igen efter att ha blivit
splittrad av en missbrukare. Vi låter dem
känna sig som överlevande, inte offer, och
leder dem att samla information om deras
styrkor och använda det för att omfamna
deras varelse.

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

Tjänsten är multifunktionell. Organisationen
erbjuder individuella samtal, supportgrupper,
föreläsningar och workshops. Alla har
arbetat ganska bra för organisationen och de
som använder den, men vi är alltid villiga att
göra våra tjänster bättre och sätta mer "kött
på benen".
Solstafir delar bostäder med en familje
terapeut och en psykiater. Organisationen
hyr en liten lägenhet med alla leveranser och
ett mötesrum, kontor och behandlingsrum. I
Organisationen arbetar för att stödja fler
människor att delta i socialt liv, arbete och
entreprenörskap. BIIA resurscenter hittar du i
Örebro län, Jämtland och Västra Götaland,
Sverige. BIIA resurscentrum / BIIA

området finns cirka 4500 personer som kan
använda vår service, och de senaste åren har
Solstafir haft cirka 30 kunder per år.
Organisationen är mest finansierad av andra.
CONTACT INFO
Harðardóttir, Lísbet
E-mail: lisbetburid@gmail.com
Phone number: +354 697 4833
lagstiftningen, vidta förebyggande åtgärder
och att arbeta med utsatta kvinnor blir bättre
behandling. Vår organisation genom att
genomföra olika projekt, försöker bidra till

BIIA resource center (Sweden)
resurscenter är medlem i Winnet Sverige, en
drivkraft / organisation för lika tillväxt där
kvinnor ges möjlighet att delta i samhället på
lika villkor. Vi är också i samarbete med olika
föreningar, företag och organisationer (till
exempel Föreningen Kvinna Skaraborg,
Svensk-Lithuanian Riksföreningen, etc.)
Ett av Sveriges nationella jämställdhetsmål
är frihet från könsbaserat våld. Mäns våld
mot kvinnor är en uppenbarelse att det finns
en maktbalans mellan kvinnor och män.
Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla
sociala grupper och yrken. Mest vanliga är
Att våld inträffar i hemmet där offret är
bekant med gärningsmannen. Den svenska
regeringens arbete de senaste åren har
fokuserat på att förbättra och strama

Sveriges nationella jämställdhetsmål.
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FAST FACTS

63.3%
Kvinnor i Litauen som upplevt psykiskt eller
sexuellt våld eller hot efter 16 års ålder.

32%
Av kvinnor I Sverige som har upplevt psykiskt
och/eller sexuellt våld eller hot av en fore detta
partner sedan 15 års alder.

42%
Av kvinliga deltagare sade att de blivit utsatta
för våld minst en gang I livet efter 16 års ålder.

25%
En av fyra kvinnor upplever våld I sin relation.
FOR MORE INFORMATION

www.domesticviolence.zispb.lt

CONTACT INFO
Sakariassen, Jo
E-mail: jo.sakariassen@fu.no
Phone number: +4793061091
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Folkeuniversitetet Midt-Norge
(Norway)
Folkeuniversitetet (FU) är Norges största
arrangör av vuxenutbildning. FUMN är en
ideell organisation vars syfte är att främja
livslångt lärande, jämställdhet i tillgången till
kunskap, insikt och färdigheter och stärka
individens grund för självständigt arbete och
samarbete med andra i sitt yrke och i
samhället. Som ett godkänt institut för
vuxenutbildning
enligt
lagen
om
vuxenutbildning vill vi vara en självständig
arena för lärande och ett tillägg till allmän
utbildning.
Vi mottar inte regeringen och har inga ägare.
All inkomst används för att ge ett brett
utbildningsprogram.
FU är uppdelad i olika geografiska områden.
Den region som representeras i detta projekt
(Folkeuniversitetet Midt-Norge) är baserad i
centrala norge.
FUMN
erbjuder
både
öppna
och
företagskurser, såväl praktisk som teoretiskt
innehåll. Kurserna kan vara av inledande,
mellanliggande eller universitet level, or can
be offered as continuing education.
FUMN and its VET department have focus on
labo
ur market service, especially vocational
training, job orientation, apprenticeships and
different training measures. This department
develops and implement special courses and
training programmes asked for from the
business
or
the
public
sector.
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Projektansökare och samordnare är en
icke-statlig ideell organisation.
Tillhandahållna tjänster inkluderar:
- Utveckling och genomförande av
lokala och internationella projekt, främst
med socialt uteslutna målgrupper.
- Utveckling och ackreditering av olika
program för gärningsmän,
socialarbetare, socialarbetare
assistenter, sjuksköterskor, volontärer
etc.
- Organisation, genomförande och
genomförande av olika sociala initiativ
och aktiviteter, konferenser,
rundabordsmöten mm, främst inom
området för arbete med offer för våld
och förövare, HR-ledning, inkludering av
socialt missgynnade, utsatta grupper
(t.ex. äldre, arbetslösa ,
Funktionshindrade etc.);
- Tillhandahållande av forskning,
information, rådgivning (rådgivning),
externa utvärderingstjänster.
- Utbildning. ZISPB syftar till att skapa
eller anpassa nya psykologiska tjänster
och utbildning för olika grupper av
yrkesverksamma som arbetar med
socialt missgynnade grupper för att ge
dem information, rådgivning och

CONTACT
Asta Jaseliūnienė
Gintarė Černikienė
E-mail:
a.jaseliuniene@zispb.lt
g.cernikiene@zispb.lt
Phone number:
+37067688421
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utbildning. Att initiera, delta och
genomföra både lokala och
internationella projekt inom socialt
arbete, formell och icke-formell
utbildning. Förbättra kompetens,
kompetens och kunskap till proffs och
volontärer och ge dem metodiskt stöd.
ZISPB levererar träningstjänster för
våldsoffer, (ex) förolämpare, förövare
om aggression, ilska erkännande och
förvaltning: gärningsmannens
personlighet, interpersonella relationer,
konflikter, personligt ansvar, hur man
uttrycker känslor (positivt och negativt),
hur man känner igen och hanterar Det
på lämpliga och socialt acceptabla sätt.
Vår organisation tillämpar framgångsrikt
olika tekniker som har antagits som
bästa praxis från andra partners och
använder dem i det dagliga arbetet med
offer för våld och förövare: "The
undertrycktes teater" (forumteater,
önskelågans regnbåge, osynlig teater,
avskalning Tekniker,
gatubearbetningsmetod etc.).
För närvarande arbetar ZISPBs personal
med 20 personer som använt våld i
hemmiljö.
Det finns två program (16 och 8 timmar)
skapade för arbetet med förövarna.
Programmet syftar till att förändra

människors / kvinnors destruktiva
beteende
med
hjälp
av
olika
interventionsmodeller för att skydda
offer för våld från upprepat våld. Teman
som
diskuteras:
Gärningsmannen
personlighet, vrede och betydelse för
ilska, möjligheter att förändra beteende,
interpersonella relationer, konflikter,
vålds manifestationer, personligt ansvar
etc. Parallellt psykosocialt stöd ges till
offer för våld.

