«Trygghetsuka» 2018 i Sarpsborg
– mot vold i nære relasjoner
Nettverket «Samlet mot vold i nære relasjoner – ikke stykkevis og
delt» og Sarpsborg krisesenter innbyr til følgende i «Trygghetsuka»
Sted: Filadelfiakirken Sarpsborg

«Hvis klær kunne fortelle» - En vandreutstilling med
dokumentasjon om vold og overgrep mot barn

Tirsdag 27. november kl 12.00 til 18.00 er utstillingen åpen for alle over 18 år

Gjennom klær, dukker, bøker og andre
gjenstander som har tilhørt små utsatte barn,
fortelles historier om lengsel etter
beskyttelse.
Utstillingen kan bringe frem sterke følelser.
Det vil være fagpersoner til stede som kan gi
informasjon om utstillingen og om
hjelpetilbudene i Sarpsborg-området.
Ellers vil utstillingen være åpen for deltakerne
på egne arrangementer.
Ingen inngangsavgift.

Frokostseminar – «Den bagatelliserte volden»
Tirsdag 27. november kl 08.30 til 12.00, med enkel frokost med
rundstykker/baguetter fra 08:30 – 09:00
 «Kvinner som voldsutøvere» - Erfaringer fra sinnemestringsgrupper for kvinner
ved Stein Knudsen fra Familievernkontoret Østfold
 «Den bagatelliserte volden» - menn utsatt for vold i nære relasjoner
ved Ole B. Nordfjell fra REFORM - ressurssenter for menn
 Utstillingen er tilgjengelig for deltakerne på seminaret.

Ingen deltakeravgift, men påmelding ønskes grunnet matbestilling og utsendelse av materiell
etter seminaret. Bindende påmelding.
Påmelding: https://response.questback.com/sarpsborgkommunesentraladminis/bagatellisertvold

«Det skal tilbys individuelt tilpasset og samordnet bistand til voldsutsatte og
voldsutøver, og hjelpeapparatet skal ha god handlingskompetanse om vold
og overgrep. Sarpsborg-samfunnet skal ha kunnskap om vold i nære
relasjoner og vite hvor de kan få hjelp.»
Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner – Sammen mot vold 2018 – 2021

Fagdag – «De små redde»
Torsdag 29. november kl 09.00 til 15.00

 «Barn som angivere» - om dilemmaer der barn forteller om vold, og konsekvenser de
kan oppleve fordi de har fortalt. Ved Stein Knudsen Familievernkontoret
 «Om barn som volds- og overgrepsutsatt». Ved Øivind Ascheim, initiativtaker til
utstillingen «Hvis klær kunne fortelle», og forfatter av bok med samme tittel.
 «Bekymringsmelding» – om vurdering, og skriving av bekymringsmelding.
Ved Enhet barnevern Sarpsborg
 Utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» er tilgjengelig for deltakerne frem til 15:30.
En liten deltakeravgift for å dekke bevertningen på kr 100. Faktura sendes ut etterskuddsvis.
Påmelding: https://response.questback.com/sarpsborgkommunesentraladminis/desmaaredde
______________________________________________________________________________

Ved spørsmål, kontakt Birgith A. Gellein: biag@sarpsborg.com eller 41626588.
Krisesenteret i Sarpsborg
Krisesenteret gir trygghet, støtte og veiledning til de som er,
eller har vært, utsatt for vold og krenkelser
Krisesenteret tilbyr midlertidig botilbud med beskyttelse mot ytre trusler, samtaler med råd og
veiledning i en vanskelig livssituasjon, bistand til å finne et nytt sted å bo og å takle en ny
hverdag. Ønsker du å vite om dine rettigheter og muligheter, kan du få snakke gratis og
uforpliktende med en advokat på krisesenteret.
www.sarpsborg.com/krisesenter

Vakttelefon: 69 10 87 00

«Samlet mot vold i nære relasjoner – ikke stykkevis og delt»
Et nettverk i Sarpsborg-området sammensatt av mange 1. linjetjenester, med formål å bidra til
forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner ved bedret samhandling.

Kompetansesenter for kriminalforebygging
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) skal formidle kunnskap
og kompetanse om kriminalitetsforebygging, være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til
tverrfaglig samarbeid. Senteret er en del av Sekretariatet for konfliktrådene og er underlagt
Justis- og beredskapsdepartementet.

