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Hold Mig Sikker finansieres af EU under Erasmus+programmet. I løbet af de næste to år vil Hold Mig Sikker
udvikle en læseplan for ungdomsarbejdere og et
uddannelsesprogram for jævnaldrende unge. Begge sigter
mod at styrke ungdomsarbejdere og ungdomskammerater i
spørgsmål vedrørende seksuelt misbrug, beskyttelse og
forebyggelse. Projektet har også til formål at udvikle en
digital læringsapp, der vil øge viden, bevidsthed og
forståelse af seksuelt misbrug gennem en ny, aktiv
grænsefladeapp. For at nå disse mål har hver partner i de
seneste måneder gennemført fokusgrupper eller interviews
med centrale interessenter, ungdomsarbejdere og
ekspertkilder inden for forebyggelse og bevidstgørelse af
seksuelt misbrug.
Takket være resultaterne af disse interviews definerede
konsortiet ungdomsarbejdernes rollespecifikation med
hensyn til forebyggelse og bevidstgørelse af seksuelt misbrug
og etablerede en kompetenceramme ved at identificere 22
nøglekompetencer for ungdomsarbejder på dette område.
Vi er nu ved at færdiggøre udviklingen af læseplanen for at
imødekomme ungdomsarbejdernes behov.
På de følgende sider finder du en kort oversigt over
ungdomsarbejdernes rollespecifikation og omridset af
læseplanen.
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En ungdomsarbejder inden for forebyggelse og
bevidstgørelse af seksuelt misbrug
En af de største faglige udfordringer, som ungdomsarbejderne står over for, er, hvordan de kan
støtte børn og unge, så de kan identificere, tackle og støtte hinanden mod seksuelt misbrug. For
at imødegå denne udfordring skal fagfolk i dag være fuldt udstyret for at kunne opdage, beskytte og forebygge, samtidig med at de får de unge til at beskytte sig selv ved at gøre dem opmærksomme på risikoen for seksuelt misbrug. Fagfolk i dette felt skal skabe et sikkert og inkluderende rum; give en stemme og hjælpe med at få unge til at sige noget; lytte, opfordre til diskussioner og til at de jævnaldrende skal støtte hinanden og påvirke unge til at handle hensigtsmæssigt.
Med henblik herpå er det vigtigt, at ungdomsarbejderen, når han arbejder med unge i alderen
13-19 år, giver dem tilstrækkelig støtte og opfordrer dem til at kommunikere og fordømme upassende adfærd og holdninger, samtidig med at de hjælper dem med at opnå deres potentiale
for at fremme social integration.
Rollespecifikation
Der er fire områder der er essentielle for at ungarbejderen vil være succesfuld i sit arbejde. De
skal være i stand til at:

1/ Anerkende og forstå seksuelt misbrug
Ungarbejderen skal:
Kende lovgivning og holde sig opdateret
Kunne genkende tegn på seksuelt misbrug
Differentierer seksuelt misbrug fra vold
Kende mekanismer til at opdage og rapportere seksuelt misbrug
Samarbejde i et netværk med forskellige fagfolk
2/ Være interkulturelt kompetente
Ungarbejderen skal:
Kende ens egen kulturelle identitet og være opmærksom på sin egen adfærd og opfattelse
Demonstrere et højt niveau af intellektuel bevidsthed og færdigheder
Tilpasse kommunikation og mekanismer til klientens profil, kultur og behov
3/ Beskyt og forebyg
Ungarbejderen skal:
Kende de nationale politikker og procedurer til beskyttelse og forebyggelse og holde sig opdateret
Give passende vejledning og et sikkert sted
Demonstrerer empati og aktiv lytning
Kende og bruge metoder til at hjælpe unge med at snakke om det
Skabe og facilitere et sikkert netværk af fagfolk og jævnaldrende
4/ Facilitere diskussioner og kommunikation mellem de jævnaldrende
Ungarbejderen skal:
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Arbejde med ikke-formelle metoder
Promovere aktiv deltagelse, lighed, respekt og tolerance
Dyrke kommunikations- og faciliteringsfærdigheder i et netværk
Kende målgruppens rettigheder og ansvar og være opdateret
Pensum for programmet

Baseret på rollespecifikationerne og kompetencerammen er partnerkonsotiet ved at udvikle et
pensum der vil møde ungarbejdernes behov for et træningsprogram om emner relateret til seksuelt misbrug. Pensummet vil blive delt i 4 moduler og vil bestå af en bred vifte af materiale og
aktiviteter. Her er omridset af modulerne:
Modul 1 – Forståelse af seksuelt misbrug
Modul 2 – Kulturelle påvirkninger på opfattelse, attitude og handling i relation til seksuelt misbrug
Modul 3 – Beskyttelse i ungdomssektoren
Modul 4 – Hold Mig Sikker teknikker: proaktiv kommunikation om seksuelt misbrug
Alle oplysninger om læseplanen vil blive uploadet på partnernes sociale platforme og projektets hjemmeside. Hvis du er interesseret i at blive opdateret, kan du kontakte din lokale organisation eller besøge vores hjemmeside: http://keepmesafe.eu/

Partnermøde i Marseille
5-6 december 2019

Hold Mig Sikker partnerne afholdt deres andet
møde i solrige Marseille fra 5-6 december 2019.
På dagsordenen var en diskussion om
resultaterne fra fokusgrupperne og interviews
med de centrale interessenter, ungarbejder og
eksperter i hvert partnerland. Under mødet
diskuterede partnerne også resultaterne af rollespecifikationerne, kompetenceramme og
definerede hvordan de bedst kunne udarbejde pensum og træningsprogram. Der blev lagt
mange kræfter i diskussionen om den mobile læringsapplikations grænseflade, og hvordan
man bedst digitaliserer uddannelses- og læseplanens læringsindhold og gør det
brugervenligt.
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Hvad er det næste for KMS?
I februar vil partnerne færdiggøre læseplanen for ungdomsarbejderne og
begynde at udvikle Hold Mig Sikker Træningsprogrammet. Programmet beskæftiger sig
med at udstyre unge med specifikke ressourcer og metoder til at opbygge deres faglige
kapacitet til at behandle spørgsmål om bevidstgørelse og forebyggelse af seksuelt
misbrug. KMS-programmet har til formål at udvikle en innovativ empowerment-metode,
hvor unge kan øge deres viden om seksuelt misbrug.
Snart vil udviklingen af KMS’s mobile digitale læringsapplikation gå i gang. Appen
vil digitalisere undervisningsindholdet i læseplanen og uddannelsesprogrammet og vil
blive brugt både af ungdomsarbejderne og jævnaldrende unge.
Det næste partnerskabsmøde finder sted i begyndelsen af juni 2020 og vil blive
afholdt af SOSU i Danmark.

Projektkoordinator
Laura Pescod

Projektpartnere

Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af det indhold, der kun afspejler ophavsmændenes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver anvendelse, der måtte blive gjort af oplysningerne.

