DET
FINNS
STUNDER

INFORMATION OM VÅRT NYA UTBILDNINGSMATERIAL

ETT UTBILDNINGSMATERIAL OM KVINNOR MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING UTSATTA FÖR VÅLD
Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts
i lika hög grad för våld som kvinnor generellt, men får inte samma stöd. Det finns
stunder är ett konkret verktyg som stärker
yrkesverksamma i att våga se, fråga och
agera vid misstanke om våld.
Målgruppen är de yrkesverksamma som
i sitt arbete möter kvinnor med funktions-
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MATERIAL

Utbildningsmaterialet består av fem korta
filmer och en handledning med övningar
och diskussionsfrågor. De fem teman som
berörs är beroende, bemötande, utsatthet,
försummelse och osynlighet. Varje kapitel innehåller också konkreta frågor som
skall hjälpa verksamheten att utveckla sitt
arbete mot våld.
Utbildningsmaterialet kan användas
under en utbildningsdag eller vara ett återkommande inslag på arbetsplatsmöten.
Filmerna kan ses var och en för sig eller
alla på en gång.
Utbildningsmaterialet kostar 750 kr. Köper
du fler än tre exemplar kostar de 450 kr/st.
Du beställer enklast genom vår hemsida:
www.amphi.se

nedsättning och syftet är att belysa våldet
och utveckla stödet till de våldsutsatta.
Det finns stunder har tagits fram av
Amphi Prodution på uppdrag av och i samarbete med Utvecklingscentrum Dubbelt
Utsatt, Bräcke Diakoni och har möjliggjorts
av medel från Arvsfonden.
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UTBILDNING

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är ett osynligt samhällsproblem. Det
är också i hög grad en kompetensfråga.
Amphi Produktion tillhandahåller utbildning utifrån metodmaterialet Det finns
stunder. Vår utbildning ger såväl ökad kunskap som konkreta verktyg för att arbeta
med bemötande, rutiner och att våga fråga.
Vi kan också erbjuda handledning för
dig som vill utbilda i fråga på egen hand.
Målet är att deltagarna på egen hand ska
kunna fortsätta arbetet med utbildningsmaterialet i arbetsgrupper för att skapa ett
långsiktigt arbete med frågan.
Kontakta Peter Yxner på Amphi för frågor,
prisuppgifter och tillgänglighet. Du når
Peter på: peter.yxner@amphi.se eller tel
0706-41 23 85.

