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Årsberetningen præsenterer Livas værdier, aktiviteter, metoder og resultater i det forgangne år.
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FORORD
Liva - Forening mod skadevirkninger af prostitution kunne i 2019 notere sin 10-års fødselsdag.
Det er noget af at årti at se tilbage på. Fra en god idé og 200 kroner på kontoen er foreningen vokset til nu tre ambulante rådgivnings- og behandlingscentre i regi af LivaRehab i hver sin
landsdel, et krisecenter under navnet LivaShelter, en designvirksomhed under navnet LivaCreation, en VISO-certificeret ekspertgruppe samt et videncenter, der både underviser i og udvikler
socialfaglige metoder.
Liva er en forening, der kæmper for de udsatte, og som er godkendt som socioøkonomisk virksomhed. Det vil sige, at økonomiske indtægter og gevinster skal arbejde for udsatte mennesker.
2019 blev året, hvor vores krisecenter LivaShelter den 8. marts på kvindernes internationale kampdag officielt åbnede dørene for voldsramte kvinder og børn. Det blev samtidig året,
hvor LivaRehab for alvor blev landsdækkende med åbningen af LivaRehab Midtjyllands center i
Aarhus.
Det blev også året, hvor vi sejlede ind i et stormvejr. Interne uenigheder mellem ledelse og bestyrelse førte til konflikter og efterfølgende udskiftninger på en række poster. Det har været et
hårdt forløb for alle involverede, og det bliver en stor opgave for os alle at genrejse organisationen. Direktionen blev afskediget mellem den 29. november og den 3. december. LivaShelter omsatte kun for halvdelen af sin kapacitet i december og LivaRehab Sydsjælland var lukningstruet
pga. urolighederne.
Glædeligvis er direktionen genansat og i fuld gang med at genopbygge Liva med nye opgaver.
Den sætter stort fokus på at styrke administrationen i samarbejde med den nuværende bestyrelse og medarbejdere.
Det er en vigtig, men også nødvendig opgave. For der er brug for LivaRehab og LivaShelter, så
vores målgruppe får en sikker og socialfagligt forankret stemme. Alene antallet af henvendelser
viser tydeligt, at behovet er stort.
Bestyrelsen vil gerne takke medlemmer, frivillige, medarbejdere, fonde, samarbejdspartnere og
venner af Liva for deres støtte i det forgangne år. Og tak til de mange, der har henvendt sig til
os for at få hjælp og støtte. Tak til jer alle for tilliden og troen på os. Vi vil gøre os umage for at
leve op til den.

Bestyrelsen, august 2020
Jan Lindberg Husum
Ulla Lykke Kock
Marlene R. Simoni
Christian Brandt Pedersen
Angela Brink
Ralf Marcoux Skovgaard

Bestyrelsen for 2019 blev ikke genvalgt på den
ekstraordinære generalforsamling den 7. januar 2020.
Bestyrelsen bestod af forperson Christen
Sørensen, konstitueret næstforperson Edith
Thaarup, medlemmer Ken Poulsen, Eva Truelsen, Suzanne Moll og Susanne Arnskjold Kragh.
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TAK TIL
FORENINGER OG FONDE

Annie & Otto Johs.
Detlefs’ Fonde

Aase og Ejnar
Danielsens Fonde

Foreningen Genlyd

Paula og Axel
Nissens Fond

L. Scheeles Fond

Sparta

Mary Fonden

Medarbejdernes HonorarFond i Novo Gruppen

TrygFonden

Socialministeriet

Næstved kommune

Københavns kommune

Vordingborg kommune

Frederiksberg kommune

Aarhus kommune

Metro- Schrøder-Fonden

OFFENTLIG STØTTE

VIRKSOMHEDER
Vi takker bl.a. følgende virksomheder for at støtte Liva-deltagere og/eller Liva-beboere:

F.C. København
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Tivoli A/S

Bobles

Tak for gavmilde private
bidrag fra enkeltpersoner.
Jeres støtte er uvurderlig
for vores arbejde.

MobilePay:

54 35 32

Netbank: Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5321, kontonummer 0356654

Midlerne er blevet anvendt til at styrke det frivillige arbejde, den anonyme rådgivning,
rehabiliteringsarbejde, samværs- og netværksdannende aktiviteter, ’Exit til Inklusion’-arbejdet
for mennesker med prostitutionsskader, forebyggelse af gråzoneprostitution blandt unge,
rådgivning til voldsudsatte, både på landsplan og lokalt i København, Aarhus, Frederiksberg,
på Sjælland, Lolland, Falster og Møn mv.
Stort tak for at bevillige disse puljer og bevillinger til vores arbejde med udsatte mennesker
og den enkelte voldsudsatte kvinde.
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ÅRSBERETNING
1. januar til 31. december 2019
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Kort om
Livas historie,
metoder og
værdier
Navnet ’Liva – Forening mod skadevirkninger af
prostitution’ er valgt på foreningens stiftende generalforsamling i 2009. Det er en forkortelse for fire
vigtige grundelementer i vores virke: Liv, Integritet,
Viden og Arbejde. Det signalerer både vores værdier og metoder, herunder tværfaglighed og fagligt
samspil.
Foreningen Liva blev stiftet i sommeren 2009. Foreningens bestyrelse bliver valgt af medlemmerne
på generalforsamlingen hvert år og er øverste myndighed efter generalforsamlingens bestemmelser.
Liva er en almennyttig, frivillig forening og fra februar 2016 registreret som socialøkonomisk virksomhed (RSV) med et sygdomsbekæmpende, socialt
og velgørende sigte.
Liva – Forening mod skadevirkninger af prostitution driver tre ambulante rådgivnings- og behandlingscentre ved navn LivaRehab, krisecenteret
LivaShelter og designvirksomheden LivaCreation.
Her tilbyder vi støtte til kvinder, mænd og transpersoner med skadevirkninger fra prostitution, vold
og seksuelle overgreb.
Vi lægger vægt på en anerkendende og empowerment-baseret tilgang. Det indebærer blandt andet
ligeværdige samtaler, anerkendende møder, en
respektfuld og solidarisk adfærd samt en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, hvor den enkelte kan vælge både tempo og løsningsmuligheder i
samarbejde med medarbejdere og frivillige.
Livas målgruppe bliver betegnet som ’liva-deltagere’ og på krisecentret som ’liva-beboere’. Den
samlede målgruppe betegnes som ’liva-brugere’.
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LIVABRUGERES
MANIFEST:
”Vi skal have retten til at
søge og få behandling,
uanset om vi er tidligere
eller nuværende prostituerede. Vores ret skal ikke
være betinget af, om vi har
valgt det selv eller ej. Vi vil
gerne have rettigheder til
et sammenhængende tilbud, så man ikke skal cykle
rundt i forskellige systemer
og udlevere sit liv gang på
gang til mange forskellige
mennesker. Vores skader
skal anerkendes, og dermed skal det være lettere
for os at søge pension og
anden støtte, når vi mister
vores arbejdsevne. Vi skal
have ret til efterværn, når
vi er i gang med uddannelse
eller i et anerkendt arbejde, hvor vi prøver at komme ud af prostitution. Vi
orker ikke at blive stemplet
som sociale bedragere eller
dårlige mødre, når vi søger
hjælp hos kommunen. Vores
skader skal anerkendes, ligesom udsendte soldaters
bliver det.”

Hvem henvender
sig til Liva?
De personer, der henvender sig til Liva, har komplekse udfordringer. Der er tale om en meget socialt udsat målgruppe, der har
massive og komplekse problemer, herunder fysiske og psykiske
problemer, økonomiske problemer, herunder med gæld, problemer med selvmedicinering, problemer med mangel på netværk
og social isolation samt hjemløseproblematikker.
Grundet disse udfordringer er det en målgruppe, der står langt
uden for fællesskaber på uddannelses- og arbejdsmarkedet.
En stor del af målgruppen har kontakt til det offentlige system,
men savner en koordineret indsats, der kan give dem den nødvendige støtte.
Derudover er emner som prostitution, incest, vold og seksuelle
overgreb præget af voldsomt stigma og tabuisering, som betyder, at mange føler stor skyld og skam og først søger hjælp, når
negative konsekvenser og senfølger er blevet voldsomt massive.
Derfor har hovedparten af dem, der kontakter Liva, flere komplekse problemer – og ofte samtidige.
De fleste, der henvender sig til os, er kvinder, mens en mindre andel er mænd og transpersoner. I 2019 modtog Liva i alt
538 henvendelser fordelt på 41 kommuner i alle landets regioner. Der er tale om personlige og telefoniske henvendelser
samt henvendelser via e-mail. Vi får også henvendelser via vores
chatportal.
Omkring halvdelen af dem, der henvender sig, er under 30 år.
Mange har økonomiske problemer, opfatter deres psykiske helbred som ”dårligt”, og langt størsteparten har ikke gennemført
anden uddannelse end folkeskolen. De største årsager til henvendelsen er skadevirkninger fra vold, senfølger af seksuel vold
og overgreb, og næsten halvdelen af respondenterne har oplevet seksuelle overgreb, før de fyldte 15 år.
Partnervold er langt den største årsag til, at man henvender
sig til krisecenteret LivaShelter. I ni ud af ti tilfælde har overgrebene stået på i mere end et år. Halvdelen af personerne har ikke
dansk statsborgerskab, og fire ud af ti har tidligere haft flere
krisecenterophold.
I 2019 har LivaRehab gennemført 180 forløb.
Tallene om LivaShelter kan du læse mere om i kapitlet ’Liva
Shelter: Mere end bare en seng’.

Liva er landsdækkende. Vi har tre behandlingscentre, som er
placeret i København,
Vordingborg og Aarhus samt et krisecenter i København.
Adresserne er:
LivaRehab:
Hovedstaden,
Lergravsvej 63, 3. sal,
2300 København S.
LivaRehab:
Sydsjælland, c/o
Brænderigaarden,
Algade 104,
4760 Vordingborg.
LivaRehab:
Midtjylland,
Sønder Allé 6, 2.,
8000 Aarhus C.
LivaShelter er et
kvindekrisecenter med hemmelig adresse i
hovedstadsområdet.
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Livas frivillige
I Liva er frivillige en essentiel del af arbejdet.
Frivillige hos Liva varetager en lang række
opgaver, der tager udgangspunkt i den frivilliges kompetencer. I samspil med Livas medarbejdere tilbyder de LivaRehabs deltagere og
LivaShelters beboere en stor tværfaglig støtte,
herunder anonym rådgivning, gældsrådgivning, opsøgende arbejde, følge- og bisidderordning, jobcoaching, hjælp til computere, lektiehjælp og studieforberedende undervisning,
sociale og netværksdannende aktiviteter, måltidsfællesskaber samt socialt samvær.
I 2019 var gennemsnitlig 40 frivillige tilknyttet Liva, hvoraf 12 af dem var tilknyttet
LivaRehab Midtjylland. Alle frivillige gennemgår vores indledende frivilligundervisning,
der lægger vægt på Livas værdier og metoder, samt på forståelse af målgruppen og de
problemstillinger, vi ser i vores arbejde med
brugerne.

Lige nu arbejder vi på at inddrage flere frivillige til fællesskabsdannende aktiviteter.
Hvis du vil vide mere om frivillighed hos Liva
eller ønsker at være frivillig, så kontakt venligst frivillighedskoordinator Maja W. Albrechtsen på telefon 53 71 61 08.

LIVA HAR MISTET EN
FRIVILLIG ILDSJÆL
Det var med stor sorg, at Liva i 2019
måtte meddele, at foreningens tidligere
deltager og passionerede frivillig, Esther
Olsen, gik bort. Esther var en inspirerende kvinde med en umådelig viljestyrke og varme. Hun gjorde en stor forskel
for andre omkring sig – særligt hos Liva.

Mindeord af Flora Ghosh:
Esther var Livas elskede frivillig. Hun
var syerske, fra Grønland og mødte altid verden med et smil. Hun sagde farvel til livet efter lang tids sygdom. Hun
betød og betyder meget for Liva, men
også for mig. Esther hjalp alle. Vi skrev
sammen under hendes sygdomsforløb,
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og hun bevarede altid håbet og modet.
Hvil i fred, kære Esther. LivaCreation er
ikke det samme uden dig. Tak fordi du
var i mit liv. Jeg vil savne dine sms’er,
dit smil og dine håndlavede smykker. Det virker mærkeligt, at du ikke er
blandt os mere. God rejse min ven.
Flora Ghosh

Liva som videncenter
En af Livas kerneopgaver er at indsamle og videreformidle viden om målgruppen til andre relevante aktører på området.
Foreningen varetager også Målgruppens interesser generelt, fx ved at udarbejde evalueringer og
rapporter, ved at skrive kronikker og debatindlæg samt ved at afholde temamøder, åbent hus, fyraftensarrangementer og konferencer.
Målet er at oplyse om Livas arbejdsmetoder samt om skadevirkninger af prostitution, senfølger
af incest, seksuelle overgreb og negative konsekvenser af vold.
Vi deltager i debatter og offentlige arrangementer om kvinder og mænds vilkår pga. sexsalg,
gråzoneprostitution, partnervold mv.
Vores mål er at skabe bedre vilkår for målgruppen samt at belyse et ellers underbelyst område,
der har store mørketal.
Vi udarbejder oplysningsmaterialer og kampagner på hjemmesider, sociale medier og i trykte
medier. En væsentlig del af vores Interessevaretagelse er at videreformidle viden, metoder og erfaringer til politikere, studerende, samarbejdspartnere og befolkning.
I 2019 har Liva holdt foredrag, oplæg, undervisningsgange og øvrige tiltag på en række uddannelsesinstitutioner, sundhedscentre mv. i hele landet med det formål, at sætte fokus på vores
kerneopgaver, metoder, resultater samt på vores målgruppes situation og vilkår. Vi har derudover
bidraget til ca. 30 opgaver fra studerende på gymnasier, professionshøjskoler og universiteter omhandlende vores område.
Sammen med en række andre aktører, herunder en række fagforeninger og sociale NGO’er med
fokus på udsatte børn og unges trivsel, har LivaRehab deltaget i et fælles arbejde for at sætte
fokus på en stigende børnefattigdom. Dette har blandt andet resulteret i afholdelse af stafetten
”Børnefattigdom – NEJ TAK” på Folkemødet på Bornholm samt en række fælles kronikker.

11

Årets aktiviteter hos
LivaRehab
De vigtigste opgaver for medarbejdere, frivillige og ledelse er at yde håndholdt støtte både på det
individuelle plan og på gruppeplan til dem, der søger støtte hos Liva. Det gælder for alle, uanset om man kommer for at få råd- og vejledning eller for at få behandling eller et sted at bo efter
partnervold.
De store begivenheder i 2019 var åbning af LivaShelter, der holdt sin officielle åbning bl.a. med
minister- og borgmesterbesøg på kvindernes internationale kampdag, samt åbning af LivaRehab
Midtjylland i Aarhus.
Vi nåede ikke mange medlemsarrangementer i 2019, og vi har en 10-års jubilæumsfest til gode.
Vi har gennemført aktiviteter og indsatser for socialt udsatte borgere og har varetaget interesser for mennesker med prostitutionsskader, mennesker med senfølger af seksuelle overgreb og
incest, voldsramte kvinder m.v.
Vores aktiviteter rettet mod målgruppen fokuserer på at yde en social indsats, så de enkelte fra
målgruppen får det bedre, hvor de er, og kommer ud af deres sociale udsathed.

Både lønnede og frivillige medarbejdere
har bidraget til at løse sociale udfordringer
hos målgruppen med følgende aktiviteter:
• Anonym frivillig rådgivning
• Socialrådgivning
• Støttende samtaler med psykolog og
psykiater
• Psykologstyret gruppeforløb, fx exit,
mindfulness, Nada-behandling
• Sociale og netværksdannende arrangementer, fx sociale måltider, julefrokost,
udflugter mv.
• Frivillig jobcoaching og studiefremmende
træning
• Frivillig gælds- og økonomirådgivning
• Deltagelse i LivaCreation
• Midlertidig krisecenterophold for kvinder
og deres medbragte børn
• Bisidderordning
• Koordinering af indsatser for Liva del	
tager/-beboer og dennes kommune
• Efterværn
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Formålet med aktiviteterne er:
• At målgruppen af socialt udsatte med
prostitutionsskader og senfølger efter
incest, vold og seksuelle overgreb kan
få støtte og rådgivning til at få det
bedre og komme ud af deres ofte
fastlåste situation.
• At målgruppen får den rette hjælp og
rådgivning til at få det bedre samt til at
arbejde med at opbygge selvværd og tro
på sig selv.
• At målgruppen, der i høj grad er præget af
spinkelt netværk, ensomhed og social
isolation, kan danne positive relationer til
andre i samme eller lignende situationer
i et anerkendende og inkluderende 		
fællesskab.
• At målgruppen bliver motiveret til at søge
og/eller fastholde uddannelse, arbejde og/
eller relevante behandlingsforløb, der gør,
at man kommer ud af sin udsatte position,
såsom voldens spiral, prostitution mv.
Vi erfarer, at de indsatser, vi tilbyder, er
med til at løfte sociale opgaver for målgruppen og har en effekt, så udsatte mennesker har gavn af dem.

Den første Kontakt
Indgangen til LivaRehab er den anonyme, frivillige rådgivning: Gennem telefon, chat eller
mail kan man komme i kontakt med en socialfaglig medarbejder.
Her træffes der aftaler om hvilken slags
rådgivning, der er brug for. Socialrådgivere er
tovholdere på de enkelte forløb og ansvarlige
for at gennemføre visiterende samtaler samt
sørge for, at den enkelte deltager modtager
de relevante tilbud, både hos Liva og hos de
eksterne samarbejdspartnere.
Det er altid en socialrådgiver/socialfaglig medarbejder, der er med til at visitere
deltagere i diverse forløb. Det kan være alt
fra mentorstøtte i forhold til kontakt med
jobcenter, andre sociale tilbud, bolig, netværk, økonomi samt til at opnå struktur i
hverdagen. Opgaven er at vejlede i at me-

stre faglige udfordringer og støtte til at blive
socialt, fysisk og psykisk rustet til at påbegynde eller fastholde beskæftigelse eller
uddannelse.

VISO
LivaRehab er godkendt
som VISO-leverandør på
delområdet: Vold i nære
relationer. VISO er den nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation,
som hører hjemme under
Socialministeriet.
Opgaven for VISO består
af specialrådgivning og
udredning i de mest komplicerede og specialiserede sager indenfor vores
felt. I VISO-sager foregår arbejdet altid lokalt hos dem, som
opgaven omhandler.
VISO’s rådgivning er gratis og landsdækkende. Den skal
bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér,
hvor behovet er. VISO kan blandt andet medvirke til at give
en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner
situationen for en person, der har været udsat for vold i nære
relationer.
Hvis du vil vide mere om VISO så kontakt venligst Elisabeth N.
Andreasen, rådgivningschef i LivaRehab, på telefon 5371 6101.

ØKONOMISK
RÅDGIVNING
Mange af LivaRehabs
deltagere og LivaShelters beboere har akutte
økonomiske problemer.
En situation, der blev
intensiveret i kølvandet på reformer såsom
indførsel af kontanthjælpsloftet. Gæld og
manglende midler er en
alvorlig fastholdelsesmekanisme i udsathed.
Derfor er gældsafvikling og hjælp til enkeltydelser en vigtig del af
LivaRehabs arbejde.
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2019 BØD BL.A. PÅ:
• Møder med en række politikere på alle planer. Vi har blandt andet andet haft besøg
af Trine Torp (SF), Merete Scheelsbeck (K), Mia Nygaard (RV), Asii Chemnitz Naruo, Jakob 		
Holdt, Camilla Fabricius (S) og Astrid Krag (S)
• Åbning af LivaRehab i Region Midtjylland og åbning af LivaShelter
• Undervisning og temamøder på en række bosteder for unge om forebyggelse af 			
gråzoneprostitution
• Samarbejdsmøde med organisationer, kommuner og Region Sjælland om forebyggelse af
gråzoneprostitution
• Møder med fonde
• Deltagelse i debatter fx på Folkemødet på Bornholm
• Oplæg om Livas arbejde for relevante aktører, herunder herberger, misbrugsenheder, væresteder mv. i hovedstaden, Sydsjælland og Midtjylland
• Kontinuerlig presseomtale – både i form af artikler om vores indsatser og tilbud, men også i
form af debatindlæg og kronikker
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ÅBNING AF LIVASHELTER
Grundet en generøs donation fra
Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde
kunne Liva åbne kvindekrisecentret
LivaShelter, hvor der er plads til 20
voldsramte kvinder samt deres børn.
LivaShelter holdt åbningsreception
på kvindernes internationale kampdag
den 8. marts. Socialminister Mai Mer
cado (K) og Københavns Kommunes
socialborgmester Mia Nyegaard (R)
deltog ved åbningen.

BØRNESAGSPRISEN
Igen i år stod LivaCreation bag
Børnesagens Fællesråds pris, der
blev uddelt i forbindelse med
organisationens årlige høring på
Christiansborg. I år var prisen et
billedtæppe fremstillet af Livas
deltagere.

MAKE A MARK
Et løbearrangement
arrangeret af Sparta. En række af Livas
medarbejdere og
frivillige deltog i årets
løb med flere andre
NGO’er.
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LIVAGROW
… er en nyttehave i potter på krisecenterets
terrasse. Her dyrker LivaShelters beboere i
fællesskab med medarbejdere blomster, frugter og urter.
Udover at dyrke grønt og blomster til både
eget og andres forbrug har LivaGrow i 2019

blandt andet solgt chili- og tomatplanter.
Arbejdet med planter og grønt medvirker til at
skabe ro og fællesskab som et led i støtten til
LivaShelters beboere. LivaGrow samarbejder
med Skt. Hans Have, bl.a. om at købe økologiske planter.

FOLKEMØDET
Liva medvirkerede i 2019 til at sætte fokus
på de socialt udsatte på årets folkemøde
på Bornholm. Her deltog Liva i debatter om
sociale måltider, gråzoneprostitution samt
børnefattigdom. LivaShelters chefkok, Jonas
Thunberg, lavede brugertilpasset mad som
frikassé for SAND – De hjemløses organisa
tion’s gæster og brugere.

MÆRKEDAGE
Det er vigtigt for livadeltagere og livabeboere – og særligt beboere med børn – at de oplever opholdet så hjemligt som muligt. Derfor
markerer vi også årets mærkedage. I løbet
af 2019 har vi blandt andet fejret fastelavn,
kvindernes kampdag, påske, Eid, halloween
samt jul.
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SOCIALE MÅLTIDER
LivaRehab og LivaShelter danner
rammer om en række netværksdannende aktiviteter. Herunder sociale
måltider.
LivaRehab Midtjylland har blandt
andet stor succes med fællesspisning en gang om ugen, hvor unge
deltagere og frivillige laver mad og
spiser sammen.
Hos LivaShelter er der hver dag
fælles frokost og aftensmad.
Fællesmåltiderne bryder isolation og
ensomhed. De er en del af vores empowerment strategi.

NADA BEHANDLING
LivaRehab tilbyder deltagere og beboere NADA-behandling som supplement til Livas behandlingstilbud.
NADA er en recovery-metode, hvor
man ved en særlig form for øreakupunktur kan påvirke kroppen på
en måde, der skal være med til at
sænke eksempelvis stressniveau og
angstsymptomer.
Behandlingsmetoden har fokus på
recovery, empowerment og personlig udvikling. Den kan bruges som
supplement ved behandling af mennesker med misbrug, psykisk sårbarhed og skadevirkninger.
Behandlingen bliver tilbudt i
LivaRehab hos en certificeret
NADA-behandler.
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AFSLUTTEDE
PROJEKTER
I 2019 har vi afsluttet to større
projekter. Det ene er: Fra Exit til
inklusion - et satspulje-bevilliget
projekt. Det andet projekt er et
trivselsprojekt for unge i Sydsjælland, støttet af TrygFonden.
Der er lavet særskilte afrapporteringer på disse to projekter.
Hovedkonklusionerne på projekterne er bl.a., at deltagere
fik gavn af helhedsorienteret og
tværfaglig støtte.

DESIGNVIRKSOMHED
LIVACREATION
Der er ansat to designere, der producerer bæredygtige produkter
sammen med deltagere, beboere
og frivillige.
Deltagerne i LivaCreation har
som regel stået uden for det ordinære arbejdsmarked i mange
år. Vores vision er at opkvalificere
dem fagligt, give dem noget at stå
op til om morgenen, erfaring med
at passe et arbejde og ikke mindst
at deltagerne/beboerne får styrket
deres selvværd.
Alle produkter er håndlavede.
Vores filosofi er: ”Køb bedre – køb
mindre”. Derfor benytter vi os af
genbrugsmaterialer, når det er muligt. Flere af vores produkter er unika, og der kommer løbende nye designs til.
Hvis du vil vide mere om produkterne eller er
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interesseret i at købe, kan du henvende dig til
Lone Øvig, telefon 20 19 96 13, og Kari Thunberg Hansen, telefon 60 88 19 73.

Krisecenter LivaShelter
MERE END BARE EN SENG
LivaShelter er navnet på Livas krisecenter for
kvinder og eventuelle medfølgende børn. Krisecentret åbnede officielt den 8. marts 2019.
LivaShelter er godkendt som krisecenter efter
servicelovens §109 og har plads til 20 kvinder
og 8 børn. Under opholdet ydes der støtte og
omsorg til voldsudsatte kvinder og børn.
Fra den første dag, vi åbnede op for pladser, blev vi overvældet over de mange henvendelser fra kommuner, andre krisecentre,
pårørende og kvinderne selv. Alt for mange
er udsat for vold i deres nære relationer, og
alt for mange børn vokser op i et hjem med
vold.
I trygge rammer heles deltagerne og deres
børn. I 2019 har vi haft kvinder og børn boende i alle aldre. Vi har en dagligdag og et liv
sammen – selvom det kun er for en midlertidig periode. Vi er midt i det – sammen. Det
betyder, at vi vægter fællesskab som en fundamental værdi.
I 2019 har vi gennemført en række aktiviteter, herunder fisketur, en dag på stranden
med madpakker og is, kørsel i kapervogne,
demokrati-brunch på Grundlovsdag (og folketingsvalget), tur i Tivoli, gratis adgang til Zoologisk Have og Den blå Planet, strikkeklub,
debatklub, markering af alle højtider med tilhørende børneaktiviteter.
Trine Grûnberger: ”Vi er mere end bare en
seng. Vi er en hverdag i et stærkt fællesskab blandt stærke kvinder og børn. Vi føler
os privilegerede, fordi vi i 2019 har kunnet
alt det, og vi er samtidig ydmyge overfor
opgaven og den tillid, vi bliver vist.”
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2019 var året, hvor LivaShelter og rammerne
om kvindekrisecentret blev udfoldet og indlejret i de visioner og målsætninger, som foreningen arbejder med. Det blev markeret med
en officiel åbning af krisecentret den 8. marts
2019. Et meget fint besøgt arrangement med
åbningstaler fra bl.a. daværende socialminister Mai Mercado (C) og socialborgmester i
Københavns Kommune Mia Nygard (B).
Gennem 2019 er der arbejdet med at skabe
en fælles faglig forståelse af såvel drift som
udvikling af krisecentret. Ambitionen har fra
start været at skabe et dynamisk krisecenter
med høj faglighed. I 2019 har LivaShelter haft
flere tilsynsbesøg, såvel anmeldte som uanmeldte, og har modtaget højeste udmærkelse
for arbejdet og indsatsen. I tilsynsrapporten
for den periode, hvor den oprindelige direktion var fraværende, ses dog et fald i bedømmelsen såvel fagligt som ledelsesmæssigt.
Begivenheder, der er indtruffet i en ny or-
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ganisation som LivaShelter, har lært os, at
vi skal være endnu mere tydelige om vores
faglige værdier og metoder overfor alle medarbejdere. Der skal investeres i flere fælles
kompetenceudviklingsforløb med certificeringer. På denne måde kan en ung organisation som LivaShelter arbejde metodisk i en
retning, der vil gavne beboere og deres børn
samt skabe sundere arbejdsmiljø

Visitation til Krisecenter LivaShelter
foregår ved grundige samtaler med en
til to socialfaglige medarbejdere med
efterfølgende godkendelse af
krisecenterleder.
Krisecentret er åbent hele døgnet.
For telefonisk henvendelse:
88 44 20 00

HENVENDELSER OG
STATISTIK HOS LIVASHELTER
LivaShelter, der er et §109 krisecenter, har
i 2019 modtaget 240 henvendelser. Selvom
krisecentret kun har eksisteret i et år og tre
måneder, er der altså stor efterspørgsel på
tilbuddet fra hele landet.
47 kvinder og 21 børn blev indskrevet på
LivaShelter i 2019.
30 kvinder oplyste, at de havde mellem et
og to ophold på krisecenter, inden de blev
indskrevet på LivaShelter.
Over halvdelen af beboerne er unge under
35 år. Det er bekymrende, at så mange unge
kvinder har været udsat for vold.
11 beboere havde arbejde og syv fik SU.
Her var krisecentrets opgave at skabe muligheder for at bevare beboernes tilknytning
til deres arbejdsplads og uddannelsessteder
med færrest mulige sygedage.
Ud af de 21 børn var 16 mellem 0 og 8 år.
Tallene er baseret på Livas journaliseringssystem, Danjournal.

I Liva støtter vi mennesker til
at bryde ud af voldelige forhold
og til at finde fodfæste og indre
styrke på vejen ud af vold. Og vi
forebygger vold i nære relationer ved at skabe oplysning om
voldens dynamikker, og hvordan
man kan imødegå dem.
Vold forekommer i mange former,
og voldens dynamikker er komplekse. Hver gang vi i Liva møder
en deltager eller beboer, der har
levet med en voldelig partner,
bekræftes vi i voldens kompleksitet. Det kræver en enorm styrke
at vende vold ryggen, fordi vold i
hjemmet oftest handler om mere
end volden i sig selv. Kvinder, der
lever i voldelige forhold, drømmer også om et godt familieliv
og håber, at også denne gang var
sidste gang.
Hver gang vi møder voldsramte, bliver vi imponeret over deres
mod. Ofte står de helt alene og
kender kun det, de forlader; ikke
det, de står over for at skulle
skabe. De er i dyb krise og har et
akut behov for sikkerhed, støtte
og omsorg. Det finder de hos os.
Ved at træde ind på et krisecenter har kvinderne allerede taget
et stort skridt på vejen mod et liv
uden vold. Gennem alle årene i
Liva har vi kendt voldens mekanismer, og vi har erfaringen og
ekspertisen til at hjælpe kvinderne videre.
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AKTIVITETER I LIVASHELTER
Der afholdes beboermøder, hvor dagligdag
og rutiner aftales i fællesskab, og hvor regler
og retningslinjer diskuteres og justeres. Her
aftales desuden aktiviteter i og udenfor huset
i samarbejde med beboergruppen.
LivaShelter har bl.a. afholdt fast strikkecafé, debatklubber, markeret fejring af
årstider og særlige dage, herunder f.eks. påskefrokost, julefrokost, fejring af jul og nytårsaften – og stor fælles brunch den 5. juni
2019 med folketingsvalg og demokrati som
tema. Den 8. marts fejrede vi kvindernes internationale kampdag.
Der er også afholdt aktiviteter særligt for
børn, herunder tur i Tivoli, tur på stranden,
fisketur, tur i kapervogn gennem Dyrehaven,
og alle beboere har haft adgang til årskort til
Zoologisk Have.
Beboerne har fået støttende samtaler hos
deres kontaktpersoner samt det øvrige Shelter-personale, herunder aften- og nattevagter. Alle beboere er blevet tilbudt psykolog
samtaler med en autoriseret psykolog.
De beboere, der ikke har haft ejendele med
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sig, har modtaget startpakker med ting til
personlig hygiejne og mulighed for at få rent
tøj fra vores interne tøjdepot. Ved fraflytning
til egen bolig er beboerne blevet støttet i
at få skabt rammerne for et nyt hjem ved at
hjælpe med at få købt møbler mv. til en god
pris eller via donationer.
Fællesskab er en af de vigtigste værdier
hos LivaShelter, derfor er der beboerinddragelse under fælles frokost og aftensmad hver
aften.

Beretninger fra deltagere
Samfundet har sådan
nogle briller på, der gør
at de ikke kan se mig. De ser et
socialt tilfælde, eller også ser de
en fuld grønlænder. Det sidste
er godt nok noget, jeg slås med
hele tiden. Jeg har ikke drukket
alkohol i flere år, men alligevel
taler de om alkoholbehandling
næsten hver gang, jeg er til
møde på kommunen.

Jeg har bare et kæmpe
behov for, at der ikke er
flere folk, der dømmer mig. Det
bliver jeg ikke her, dømt altså.

Det har taget mig et helt
liv at forstå, at misbruget
af mig, da jeg var lille, ikke var
min skyld. For det var det fanme
ikke!

l

Det er gået op for mig, at
jeg ikke behøver at blive
slået ud af mine dæmoner, at
jeg kan lære at leve med dem.
Livet er svært, du ved.
Men lidt lettere når man
er flere om det.
Når jeg snakker med jer,
føler jeg mig tryg.

Det kan være rigtigt svært
for mig at være alene
med mine tanker. Her har jeg
mulighed for at dele dem med
nogen, der lytter!

MARLENE SIMONI
Jeg kom i kontakt med LIVa, da jeg i
2012 sad i fængsel. Flora besøgte mig
og snakkede med mig om, hvordan
LIVa kunne hjælpe mig. Jeg har deltaget i mange af de begivenheder, som
LIVa har arrangeret. Bl.a hjælp med at
blive klar til at starte på uddannelse.
Jeg blev valgt til bestyrelsen i januar
2020 ved den ekstra ordinære generalforsamling, fordi jeg mener, at jeg som
tidligere livadeltager har pligt til at
være med til organisationens udvikling.
Så Liva kan støtte flere.
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VORES VISION FOR 2020
I det kommende år skal vi tilbage til Livas kerneopgaver: kompetent tværfaglig støtte på deltagernes egne betingelser; krisecenterpladser med fokus på at give beboerne mere end bare en
seng samt deling af Livas specialiserede viden og metodeudvikling med såvel samarbejdspartnere som presse, forskere og myndighedspersoner.
Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø og indre såvel som ydre stabilitet – det skylder vi både os selv,
men også de mange mennesker, der dagligt henvender sig til Liva for at få støtte. Derfor er det
vigtigt at have fokus på bæredygtighed og forankring i alle vores afdelinger.
Sociale investeringer både nytter og er fuldkommen nødvendige for sammenhængskraften i
samfundet. Derfor er det essentielt, at Liva fortsat er en opmærksom og velargumenteret stemme for de mange, der ikke bliver hørt. Disse mennesker skal tages alvorligt, og vi skal kæmpe
for, at de får bedst mulige vilkår til at komme tilbage på fode.
Foreningen fortsætter sit arbejde med at udvikle og konsolidere LivaShelters indsats som et
krisecenter med høj faglighed og som en vigtig bidragsyder til viden om vold i nære relationer.
Foreningen fortsætter ligeså sit arbejde med at forankre LivaRehabs uundværlige metoder til
gavn for udsatte mennesker.
Vi forventer, at alle medarbejdere med social- og psykologfaglig baggrund bliver certificeret
med kompetencer inden for psykotraumatologi, risikovurderingsmetode ”SARA:SV”. Der skal
også sættes fokus på kompetenceudvikling for det øvrige personale. Fokus på trivsel for børn
skal ske ved at indrette aktivitetsrum for børn og unge ved at ansætte en børnepsykolog og
børnefaglig medarbejder i fremtiden.
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GIV UDSATTE MENNESKER EN STEMME

STØT LIVA
BLIV MEDLEM
ET MEDLEMSKAB KOSTER 100 KRONER OM ÅRET
* 75 KRONER FOR STUDERENDE OG ARBEJDSLØSE

LIVAREHAB.DK/STOET
STØT VIA MOBILPAY:

54 35 32
STØT VIA NETBANK:
ARBEJDERNES LANDSBANK
REG.NR. 5321 OG KONTONUMMER 03566554

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

INSTAGRAM:
LIVAFORENING
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FACEBOOK:
LIVA – FORENING MOD
SKADESVIRKNINGER AF PROSTITUTION

YOUTUBE:
LIVAFORENING

