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Newsletter No. 2

En resa mot målet

March 28-30, 2017
2nd möte i Sverige

Kära alla

September 13-15, 2017

Förra året har vi börjat vår resa för att lära oss mer om arbetet
med förövare av våld i hemmet och utsatta (kvinnor, barn).
Tyvärr, men det är fortfarande svårt att tala om denna fråga i
vissa länder eftersom det anses vara en privat fråga. Vi märkte
från utbildningen som levererades lokalt att specialister som
arbetar inom detta område måste samlas och dela med sig
av sina erfarenheter. Deras erfarenhet är den mest värdefulla
och ger nya insikter.
Vi tycker också att det är mycket användbart att delta i
transnationella möten och lära känna personer från Norge,
Sverige, Island och Litauen. Att lära av varandra kan leda till
positiva förändringar runtom oss. Allt börjar från små steg.

3rd möte på Island
June 2017
Delårsraport

Träning I att arbeta med
barn som upplevt våld I
nära rellationer.

Vi skulle vilja presentera hur partner lyckades leverera
utbildning om arbetet med förövare av våld i hemmet (den
erfarenhet som var under mötet i Litauen (oktober 2016).
I det här nyhetsbrevet vill vi också presentera det 2: a
internationella samarbetsmötet i Skövde (Sverige) och värd av
våra partners BIA.
Hoppas att du hittar informationen intressant och användbar!

Lokal Träning
Sverige
Först presenterade den lokala koordinatören Robert och Ulla som
deltog i Litauen kunskapen, materialet till Camilla och Iris som de
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arbetar med. Sedan gjordes en power point presentation på
Svenska.
Robert, Ulla och Camilla höll flera föreläsningar via Skype för cirka 3
nya åhörare. Så delade de kunskapen och informationen till 12
andra vuxna utbildare.
"Alla våra deltagare kände intresse, engagemang och del i
diskussioner där erfarenheter delades. Det var givande för både
oss och deltagare "- Robert påpekade.

Litauen
Partners från Litauen arbetade med 14 deltagare från
angränsande region (Naujoji Akmenė) som bjöds in ZISPB att dela
sin erfarenhet av arbetet med förövare av våld i hemmet.
Kommunen i denna region uttryckte sin vilja att börja arbeta med
förövare av våld i hemmet, eftersom det hittills inte fanns några
icke-statliga organisationer som arbetar med denna målgrupp.
Vi hoppas fortsätta arbeta med dem!

Island
Island har valt en annan metod för att nå 12 personer för träningen
eftersom det är ganska svårt att samla människor för träning
ansikte mot ansikte. De har samlat in kontakter från relevanta
intressenter och delat materialet som partnerna från Litauen har
utarbetat med dem via e-post och bett om återkoppling. De vill
locka uppmärksamhet på denna fråga eftersom det inte görs
mycket arbete med förövare av våld i hemmet. Det mesta av
arbetet är gjort med de utsatta. Hittills har de feedback från 8
personer.

Norge
Partners från Norge levererade utbildning för vuxenstuderande
(män) som vill bli hälsoarbetare om det arbete som partnerna från
Litauen utför.

Mötet i Sverige
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Mötet hölls i 3 dagar. De första två dagarna var huvudsakligen dedikerade till träning och sista
dagen - att komma överens om administrativa saker (tidtabeller, saker som fortfarande saknas,
uppdatering av webbplatsen etc.).
På tisdag (28 mars) hade vi ett nöje att delta i den utbildning som Ragnhild Åkerstedt levererade
om arbetet med barn som har blivit utsatta för våld i hemmet. Hon presenterade två metoder som
hon använder. En var lekterapi och den andra var trappmetoden. Trappmetoden är en
behandling som når ut över en lång tid.
Den 29: e hade vi en annan intressant träning om arbetet med invandrarbarn som befinner sig mitt
i två läger- deras föräldrars seder, traditioner och övertygelser och det moderna samhället kontra
där de flydde från krig. Denna fråga är särskilt relevant idag när länder tar emot flyktingar. Vi vill
hjälpa familjer men har tusentals frågor eftersom det är en ny utmaning för våra samhällen.
Således omfattade denna utbildning inte bara arbete med barn och våld mot dem utan också
ett annat perspektiv - arbetet med invandrare.
Den 30: e har vi alla kommit överens om den slutliga strukturen i Handboken för vuxenutbildare
och har också kommit överens om vilken princip som ska följas när vi sammanställer exempel som
vi finner användbara och värda att nämna för andra.
Vi hoppas kunna utarbeta Handbok för god praxis i början av juni 2017.
Vi delar information om vårt projekt på partners webbplatser.
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