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SI Helsinge kan vedtage at forlænge eller afslutte projektet tidligere efter aftale med Frederiksværk
Krisecenter.
SI Helsinge er en international NGO, der arbejder for kvinders og pigers/børns vilkår og ligestilling
i verden. Soroptimist International har taleret i FN og arbejder for FN’s verdensmål. SI Helsinge har
i dette projekt valgt at støtte Frederiksværk Krisecenter, dels fordi vi gerne vil støtte FN verdensmål
nr. 5, ligestilling mellem kønnene, herunder vold mod kvinder og børn, dels gerne vil have et lokalt
forankret projekt. Det vil give mulighed for at gøre Soroptimismen synlig samt at profilere SI
Helsinge lokalt og også give os mulighed for at følge projektet på nærmere hold.
Frederiksværk Krisecenter blev etableret af Kvinderådgivningen i Frederiksværk i november 1981
og har siden været aktivt. Centret modtager i gennemsnit ca. 40 kvinder om året og nogenlunde det
samme antal børn. Der er plads til 9 kvinder + børn ad gangen. Krisecentret drives efter § 109 i lov
om social service.
SI Helsinge vil støtte
SI Helsinge vil støtte Børnenes Gule Hus med indretning af et samtalerum og et
legerum/aktivitetsrum for de børn, der har ophold med mor på krisecentret. Formål: at skaffe bedst
mulige vilkår for samtaler mellem børnekontaktpersonen og børnene. Børnene der følger med
kvinderne på krisecentret får en fast kontaktperson tilknyttet til at støtte dem i den nye situation.
Kontaktpersonen har bl.a. samtaler med børnene om deres trivsel på krisecentret og den indirekte og
direkte vold, de har været udsat for i hjemmet. Disse samtaler foregår p.t. i krisecentrets legerum.
Der er imidlertid behov for et særligt rum til samtalerne, så samtalerne kan foregå uforstyrret.
Krisecentret har planlagt en ombygning af et eksisterende anneks, så det både kan rumme
samtalerum og lege/aktivitetsrum. Finansiering af ombygningen er i hus, men der mangler midler til
indretning af både samtalerum og legerum/aktivitetsrum. SI Helsinge vil arbejde på at støtte dette
projekt, så der bliver råd til indkøb af møbler, billeder, legetøj, pædagogisk- og andet udstyr til de
pågældende rum. Frederiksværk Krisecenter har udarbejdet nærmere beskrivelse af Børnenes Gule
Hus samt budget med ønsker til inventar og udstyr. Budgetrammen er på i alt 55.835 kroner.
Økonomisk og tidsmæssig køreplan
Der har været afholdt to indledende møder (den 14.12.18 og 27.2.19) vedrørende samarbejdet med
deltagelse af henholdsvis leder Jarl Vogel og børnekontaktperson Judith fra Frederiksværk
Krisecenter og henholdsvis Signe Justesen, Anja Fischer Møller og Birgitte Nyborg fra SI Helsinge.
Projektet offentliggøres den 1.5.19. Det falder i to dele:
1) Indretning af samtalerum. I perioden 1.5.19-1.12.19 fokuseres der på samtalerummet, der
har en budgetramme på 18.915 kroner. Hvis målet kan nås, vil der kunne være indvielse af
dette rum i december 2019.
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2) Indretning af legerum/aktivitetsrum. I perioden 1.12.19-31.12.20 fokuseres der på
legerummet/aktivitetsrummet, der har en budgetramme på 36.920 kroner. Hvis målet kan
nås, vil der blive indvielse af dette rum i december 2020.
Afregning af støttemidler/betaling af det indkøbte inventar og udstyr
Når det første rum er færdigrenoveret og det aftalte inventar er indkøbt, refunderes beløbet ved
fremsendelse af faktura og dokumentation for betaling fra Frederiksværk Krisecenter til SI
Helsinge.
Hele projektet er en løbende proces, og der er selvfølgelig en vis kompleksitet i det, fordi vi ikke
kender slutresultatet. Bygningsændringerne på Frederiksværk Krisecenter skal være færdige, inden
de nye rum kan indrettes. Der kan indtræffe forandringer undervejs. Det kan vise sig vanskeligt at
gennemføre alle de ønskede initiativer. Støttemidlerne skal skaffes undervejs, og kan vise sig at
være begrænsede i forhold til det ønskede og budgetterede. SI Helsinge er således ikke forpligtet til
at opfylde den økonomiske ramme.
Markedsføring og synliggørelse af projektsamarbejdet
Udarbejdelse af plakat til brug ved møder, loppesalg mv., opslag på Facebook, diverse sider med
løbende information, information på SI Helsinges hjemmeside, SI Danmarks hjemmeside,
Frederiksværk Krisecenters hjemmeside, avisartikler i FAA og lokalaviserne om samarbejdet m.m.
Information på krisecentrets opslagstavle om at samarbejdet er etableret og at SI Helsinge støtter
Projekt Børnehus. Når Børnenes Gule Hus er færdigt, opsættes en billedplade med oplysning om, at
SI Helsinge har støttet indretningen.
Frederiksværk Krisecenter, Jarl Vogel, leder.
Dato og underskrift:
Soroptimist International Helsinge, Mariette Tiedemann, præsident.
Dato og underskrift:
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