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Ett våldsförebyggande program

Innehåll

Syftet med V.I.P-programmet är att förebygga att personer med intellektuella eller psykiska funktionsvariationer utsätts för eller utsätter andra för
våld i nära relationer. Genom att bli medveten om sina känslor, att träna
på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare
att göra bra val i olika situationer. Deltagarna i V.I.P-programmet får på
olika sätt öva på att ta huvudrollen i sitt eget liv!

Gruppledarutbildningens omfattning är fem heldagar uppdelat på två
tillfällen. Utbildningen ger grundkunskaper om programmets innehåll och
teman. En viktig del i utbildningen är att själv få prova på de övningar som
ingår i programmet. Under utbildningen ingår även kunskap om grupp
ledarrollen, våld i nära relationer, genus och diskrimineringsgrunderna.
Utbildningen gör dig till certifierad V.I.P-gruppledare och du får tillgång
till manualen och inkluderas i det nationella nätverket av V.I.P-gruppledare.

Målgrupper
Gruppledarutbildningen vänder sig till er som möter personer med
intellektuella och/eller psykiska funktionsvariationer i era verksamheter.
En V.I.P-grupp ska alltid ledas av två gruppledare och kvinnor och män
går i olika grupper.
V.I.P-programmet riktar sig till dem som har svårt att förstå och bearbeta
information. Manualen som gruppledarna utgår från ger möjligheter till
anpassning utifrån deltagarnas kognitiva funktionsvariationer.
I V.I.P-programmet träffas gruppen 12 tillfällen och går igenom olika
teman med hjälp av praktiska övningar.

Bakgrund
V.I.P-programmet är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannel
qvist och Kerstin Kristensen. Programmet utgår från Ersta vändpunktens
och Föreningen Bojens stödprogram och har tillkommit med medel från
Allmänna arvsfonden i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt,
Bräcke diakoni. Den 1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i
Eskilstuna kommun över V.I.P-programmet och ansvarar nu för att utbilda
nya V.I.P-gruppledare nationellt

Vill ni utbilda er till V.I.P-gruppledare?
Vill du anmäla dig till nästa utbildningstillfälle i Eskilstuna? Eller vill du
att vi utbildar er på hemmaplan? Kontakta oss för mer information.

I V.I.P-programmet har varje tema ett budskap. Ett budskap är att ”Alla känslor är okej”.

I V.I.P-programmet anpassar vi övningarna utifrån gruppens behov.

