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FASA-verkefnið er samstarfsverkefni sem styður við nýjungar í fræðslu og 

þjálfun. Markmið verkefnisins er að efla færni fagaðila sem sinna þolendum 

ofbeldis í nánum samböndum, sérstaklega þeirra sem einnig glíma við 

áfengis- og vímuefnavanda. 

 

  

     Fréttir af FASA  

Í mars 2022 kláraðist vinna við Leiðbeiningar fyrir þjónustuaðila kvenna sem 

glíma við áfengis og vímuefnavanda. Leiðbeiningarnar eru stuttur og 

aðgengilegur bæklingur sem ætlaðar eru starfsfólki sem vinnur með konum 

sem glíma við áfengis og vímuefnavanda og vilja kynna sér betur tengsl þess 

að kljást við vímuefnavanda og vera þolandi ofbeldis í nánu sambandi. 

Leiðbeiningarnar veita þjónustuaðilum ráðlegginar byggðar á rannsóknum og 

áhersla er á að ráðleggingarnar séu hagnýtar. Leiðbeiningarnar byggja einnig 

á fyrri afurðum FASA verkefnisins, handbókinni og rafræna námskeiðinu. 

 

30. mars 2022 var lokaráðstefna FASA verkefnisins haldin í sal 

Þjóðarbókhlöðunnar í Reykjavík. Þátttakendur frá öllum samstarfslöndunum 

komu til Íslands og hittust ásamt íslenskum sérfræðingum og áhugafólki um 

ofbeldi í nánum samböndum og tengsl þess við vímuefnavanda. Á 

ráðstefnudeginum voru allar afurðir FASA verkefnisins kynntar. Einnig voru 

tvennar pallborðsumræður sem vöktu lukku. Í fyrra pallborðinu, þar sem 

umræðuefnið snérist um þolendur ofbeldis í nánum samböndum, tóku 

Sigþrúður Guðmundsdóttir (Kvennaathvarfið), Ragna Björg Guðbrandsdóttir 

(Bjarkarhlíð) og Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir (Stígamót) til máls. Í seinni 

pallborðumræðunni voru þátttakendur þær Kristín I. Pálsdóttir (Rótin), 

https://fasaproject.eu/pdf/guidelines.pdf
https://fasaproject.eu/pdf/guidelines.pdf


 
 

   

Halldóra Guðmundsdóttir (Konukot) og Soffía Hjördís Ólafsdóttir (VoR-teymi 

Reykjavíkurborgar).  

Rætt var um mikilvægi þess að huga að mismunandi þörfum kvenna í 

mismunandi aðstæðum, sérstaklega þeirra sem hætt er við að fái ekki 

þjónustu við hæfi sem stendur. Ráðstefnunni var streymt og náði hún til vel 

yfir 100 einstaklinga um Evrópu. 

 

 

 

Samstarfsaðilarnir 

 

UWAH - Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (Greece) (LP)  

 

UoC - University of Crete (Greece)  

 

UT – University of Tartu (Estonia)  

 

WSIC – Women’ s Support and Information Center NPO (Estonia) 

 

NEXUS NI - Nothern Ireland Rape Crisis Association (United Kingdom) 

 

M&M - M&M Profuture Training, S.L. (Spain)  

 

RIKK – Institute for Gender, Equality and Difference, University of Iceland 

(Iceland) 

 

 

https://kakopoiisi.gr/english/
http://www.psychology.uoc.gr/en/home/
http://www.psychology.uoc.gr/en/home/
https://skytte.ut.ee/en
https://skytte.ut.ee/en
https://naistetugi.ee/en/
https://naistetugi.ee/en/
https://nexusni.org/
https://nexusni.org/
http://www.mmprofuture.com/
http://www.mmprofuture.com/
https://rikk.hi.is/en/
https://rikk.hi.is/en/


 
 

   

Fylgist með okkur 

 

      https://www.facebook.com/FASAproject/ 

      https://www.linkedin.com/showcase/fasa-project 

       https://fasaproject.eu/ 

 

#FASAagainstIPV  #endVAW #endaddiction #freefromaddictionsafefromabuse 

 

 

 

 

Innihald þessa fréttabréfs er alfarið á ábyrgð FASA verkefnisins og endurspeglar ekki 

endilega afstöðu Evrópusambandsins. 
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