Økonomisk støtte til projektet GirlTalk.dk
Projektudvalget i Zonta Danmark indstiller til Landsmødet 2016 om at støtte projekt GirlTalk.dk.
GirlTalk.dk er en nonprofit NGO organisation, som gennem 10 år har haft som mission at hjælpe
og rådgive unge piger/kvinder i alderen 12-24 til at håndtere deres livssituation. Kerneydelsen er
hjemmesiden, hvor unge piger/kvinder kan oprette brugerprofil og skrive i det åbne forum, samt
modtage chatrådgivning. GirlTalk.dk har omkring 90 frivillige, unge kvinder tilknyttet
chatrådgivningen. Rådgiverne er typisk studerende inden for det socialfaglige felt, som gerne vil
yde en civil samfundsindsats for unge piger/kvinder samtidig med, at de opkvalificerer deres egne
kompetencer.
Zonta Danmark har siden 2014 doneret 90.000 kr. til projektet, og det har været med til at
forbedre pigers vilkår og fremtidige liv. Støtten er specifikt brugt til at udvide kapaciteten i
rådgivningen, således at den i højere grad kan imødekomme det behov, som unge udsatte piger
har. Fra 1. september 2014 er åbningstiden udvidet til 20 timer ugentligt, samt haft åbent 1-2
formiddage om ugen. Frem til 2016 var målet, at udvide åbningstiden til 30 timer om ugen, med
åbent 4 timer om aftenen alle ugens 7 dage, samt 1-2- formiddage om ugen.
Ved evalueringen af projektet i januar blev det oplyst, at disse mål er nået, og der desuden er
oprettet samtalegrupper, ligesom projektet er synliggjort ved foredrag m.m.. Omdrejningspunktet
for GirlTalk.dks indsats for de unge piger/kvinder er begrebet ”empowerment”, som handler om at
styrke pigernes tro på og evne til at håndtere deres liv. Mange piger spejler sig i nogle urealistiske
perfektionsidealer, som gør, at de har svært ved at håndtere nederlag.
GirlTalk.dk ønsker at etablere og udvikle en gruppechat målrettet de unge piger/kvinder.
Gruppechatten skal kobles til den frivilligt baserede chatrådgivning og fungerer således, at de unge
piger/kvinder kan skrive og søge støtte og sparring hos hinanden, mens der er en frivillig rådgiver
fra GirlTalk.dk, som overvåger chatrummet og sikrer, at samtalen er konstruktiv. Den frivillige
rådgiver vil kunne engagere sig i samtalen, når det er relevant, eller opfordre pigerne til at søge
støtte i den individuelle chatrådgivning. Målet er, at omkring 10-12 brugere besøger
gruppechatten pr. åbningsdag, og at den er åben 2 gange om ugen.
Det samlede budget for gruppechatten er på 510.000 kr. over de næste 3 år. GirlTalk.dk har søgt
og fået tilskud på 330.000 kr. fra Lautitzen Fonden til at etablere og udvikle gruppechatten.
GirlTalk.dk ansøger Zonta Danmark om det resterende beløb på 60.000 kr. pr. år over de næste 3
år.
Landsprojektudvalget indstiller til landsmødet at støtte projektet med 25.000 kr. til udbetaling i
november 2016.
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