Foreningen Hjælp Voldsofre tilbyder at hjælpe og rådgive ofre,
pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder i særdeleshed
personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre
seksuelle overgreb.

Voldsofrenes problemer er ofte meget komplekse, hvor der efter overfaldet for mange opstår
alvorlige kriser, med arbejdsløshed, problemer med partner, familie og venner, der har svært ved at
tale om det der er sket m.v. Problemerne betyder at det af det enkelte offer, kan have svært ved at
genetablere en almindelig dagligdag, hvor blot almindelige daglige gøremål kan opleves som
uoverskuelige. Mange har svært ved at tage hånd om deres eget liv og få det godt igen - efter et
overfald.
På denne baggrund ønskede Hjælp voldsofre at starte et projekt, hvor foreningen ud over den akutte
og praktiske hjælp også kan tilbyde en bedre ”efterværnshjælp” for deres målgruppe med
kompetenceudviklende selvhjælpsgrupper med tilværelsespsykologien som tilgang og dialogredskab.
I Tilværelsespsykologien og de tilhørende dialog- og selvhjælpsredskaber er der fokus på små
succesoplevelser for at imødekomme de mange problemstillingers store kompleksitet. Professor
Preben Bertelsen fra Århus universitet har forsket i tilværelsespsykologien og etgodtlivnu ApS har på
denne baggrund udviklet nogle enkle dialog redskaber, der har vist resultater i forhold til mennesker,
som ikke har fodfæste i tilværelsen.
Tilværelsespsykologien bygger på dansk og international forskning bl.a. inden for psykologisk
mindness, anerkendende tilgang og recovery. Det er ikke et terapeutisk redskab, men et systematisk
og enkelt redskab, som kan hjælpe mennesker med at sætte retning i livet mhp. at få et godt nok liv
ud fra deres præmisser og egne valg.
De tilværelsespsykologiske redskaber består overordnet af KompetenceCirklen med
10 tilværelseskompetencer og De 5 grundspørgsmål:
- Hvad vil du?
- Hvad kan du?
- Hvad er dine muligheder?
- Hvordan bliver du mødt af andre?
- Hvad gør du?
.

De frivillige mentorer blev undervist i at anvende den anerkendende motiverende tilgang som
tilværelsespsykologien bygger på samt de enkle systematiske dialogredskaber, samtale- og
opfølgningsskemaer. De ikke rutinerede mentorer, hvoraf nogle selv vil være voldsofre, der er
kommet videre, blev undervist og trænet til at bistå andre voldsofre, som har svært ved at finde det

fundament og de kompetencer i deres tilværelse, der kan bringe dem videre og skabe sig ”et godt liv”
efter overfaldet.
Konceptet indeholder desuden redskaber og retningslinjer, der kan sikre at der følges op, holdes fast
og hjælpes med at få fokus på og fejre de små fremskridt, der sker, for den enkelte deltager.
Indhold i mentoruddannelsen var både Tilværelsespsykologien, samtaletræning samt rollen som
mentor.
I en frivillig organisation er det altid vigtigt at være obs på at anerkende de frivilliges indsats for at
forebygge at ildsjæle ”brænder ud”. Med mentoruddannelsen kunne Hjælp Voldsofre tilbyde de
frivillige mentorer såvel en kompetenceudviklende proces - som en personlig udvikling ved selv at
træne med de tilværelsespsykologiske samtaler på egne problematikker.
Projektet blev organiseret med en projektleder i forhold til de frivillige mentorer.
Uddannelsen var tilrettelagt som aftenundervisning – i alt ca. 25 timer med 2 undervisere.
For at sikre kvaliteten og give mentorerne såvel en faglig som mental støtte det første år efter
uddannelsen blev der endvidere givet 2 timers gruppesupervision hver anden måned.
Ud over dialogtræning arbejdes visuelt, med dialogkort, storry-telling, walk ant talks etc.

Projektet var støttet af TrygFonden

