Økonomisk støtte til projektet ”Tør du tale om det?”
Projektudvalget i Zonta Danmark indstiller til Landsmødet 2016 om at støtte projekt ”Tør du tale
om det”
Siden 2014 har Zonta Danmark doneret 90.000 kr. til projektet, der drives af Dansk
Kvindesamfunds Krisecenter uden offentlige midler, men alene på privat støtte.
Projektet har været med til at få skoleelever, skolelærere, lærerstuderende, til at turde tale om
vold i hjemmet, om kærestevold og om egne og andres grænser. Det er et forebyggende projekt
med det overordnede formål at stoppe volden og være med på at rette op og til at sætte en ny og
sundere kurs til glæde for alle.
Indtil videre har 1000 skoleelever og mere end 60 lærere og lærerstuderende deltaget i projektet
og igennem undervisning og praktiske øvelser sat fokus på voldens betydning både for sig selv og
andre og det fremtidige liv. Specifikke problemer er spottet og efterfølgende fulgt op med
klasselærerne, der også har en direkte hjælp i en hotline til projektet.
Projektet har i 2015 fået henvendelse fra andre uddannelsesinstitutioner med forespørgsler om
undervisning til andre relevante faggrupper (primært på social-, sundheds og børneområdet), og
der arbejdes på at indeholde det i projektet.
Zonta Danmarks støtte er specifikt brugt til at oprette en åben hjemmeside til brug for
undervisningen og almindelig oplysning www.tordutaleomdet.dk. Hjemmesiden er et vigtigt
redskab til at nå det overordnede mål, og kan bruges af andre end deltagere i projektet.
Projektudvalget i Zonta Danmark evaluerede projektet sammen med projektleder, ledelse og
ansatte i april 2016, og det fremgik tydeligt, at projektet er velfungerende og effektivt, og der er
opnået gode resultater. Det er det eneste undervisningsprojekt med fokus på vold og
familieproblemer, der involverer elever og lærere - og som gennemføres i små grupper.
Hjemmesiden er velfungerende og meget informativ, samt en integreret vigtig del af
undervisningsprojektet for både elever og lærere. Giver gode svar på svære spørgsmål.
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter har ansøgt om støttet til projektet ”Tør du tale om det” til
undervisningsmateriale/hjemmeside/brevkasse, hvor der i 2017 er budgetteret med en udgift på
92.000 kr.
Landsprojektudvalget indstiller til landsmødet at støtte den ansøgte specifikke del af projektet undervisningsmateriale/hjemmeside/brevkasse - med 25.000 kr. til udbetaling i juni 2017 (budget
2017/2018).
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