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VOLDSFOREBYGGING

Vold og overgrep er en av de største
likestillings- og samfunnsutfordringene i
Norge i dag. Frihet fra vold, overgrep og
seksuell trakassering er en forutsetning
for et godt liv. Det er derfor viktig å jobbe
forebyggende for å forhindre vold og
trakassering og avdekke på et tidlig
tidspunkt.
Vår innsats på voldsområdet er vold og overgrep ovenfor
kvinner og barn, samt risikoutsatte grupper som for eksempel
mennesker med funksjonsnedsettelser. I tillegg har vi fokus på
seksuell trakassering i skole og arbeidsliv.
Vi samarbeider tett med andre organisasjoner med utvikling og
gjennomføring av fagdager og kurs innenfor voldsområdet.
Ønsker du VIP-utdanning, kurs, fagdag, arrangere konferanse
eller har en ide til kartlegging, ta kontakt med oss ved
Likestillingssenteret.

VÅRT ARBEID

Utdanning
•

VIP (Viktig Interessant Person)
Utdanning for å bli sertifisert VIP-instruktør i det
voldsforebyggende programmet VIP (Viktig Interessant
Person). Programmet er et habiliteringsverktøy for
kommunene, utviklet for å redusere overgrep mot sårbare
grupper, med spesielt fokus på mennesker med
intellektuell funksjonsnedsettelse. Tilbys vår/høst.

Kurs, fagdager og konferanser
•

•

•

•

•

Trygg i egen seksualitet (fagdag og nettkurs)
Kurs for ansatte i tjenesten for utviklingshemming om
seksualitet, vold, overgrep og grensesetting.
Våg å se – våg å handle (fagdag og nettkurs)
Fagdag om vold og overgrep i nære relasjoner i
samarbeid med Krisesentre.
Trygge voksne – trygge barn
Nettverkssamlinger for barnehager og skoler om vold i
nære relasjoner.
HMX
HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å
forebygge seksuell trakassering.
Hvor går grensa?
Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.

Kontaktinformasjon:
www.likestillingssenteret.no
Annette Solberg, epost: annette@lss.no, tlf: 406 48 915
Nina Johannesen, epost: nina@lss.no, tlf: 934 68 451
Frøydis Sund, epost: fs@lss.no, tlf: 959 28 479

Likestillingssenteret
Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter
med likestilling som fagområde. Senterets målsetting
er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med
like muligheter for alle. Likestillingssenteret har en aktiv
informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt
likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Senteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og
likestilling
samt
utviklingsarbeid
tuftet
på
forskningsbasert likestillingskunnskap til offentlige
myndigheter, frivillige organisasjoner og privat
næringsliv. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser,
utviklingsnettverk,
prosessveiledning,
mentoring,
kartlegging, forskning og utredning.

Likestillingssenteret

Parkgata 12
2317 Hamar

post@lss.no
Tlf.: 62 54 74 60

www.likestillingssenteret.no
www.lss.no

