Origo bjuder in till kursen Hedra 2019
Kompetensutveckling för dig som vill arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld.
Målgrupp
Yrkesverksamma och ideella aktörer i Stockholms Län som möter och arbetar med
ungdomar i grupp, såsom lärare, skolkuratorer, fritidsledare och fältassistenter m.fl.
Metod/syfte/mål
 Metoden bygger på att man har samtal med minst 15 ungdomar samtidigt och arbetar förebyggande mot HRV.
 Mellan de två kurstillfällena ska deltagarna testa gruppövningar med ungdomar på sina arbetsplatser.
 Syftet med kursen är att ge deltagarna ökad kompetens att i mötet med ungdomsgrupper arbeta förebyggande
mot hedersrelaterat förtryck.
 Målet är att starta en attitydförändringsprocess bland högstadie- och gymnasieungdomar som leder till ett aktivt
personligt avståndstagande från alla former av våld och förtryck.
Innehåll
Två workshoptillfällen. Deltagarna får konkreta tips och metoder samt deltar i olika gruppövningar med fokus
på hedersrelaterad problematik och jämställdhetsfrågor. Andra kurstillfället bjuds Mohamed Musa från
Machofabriken in för att föreläsa om maskulinitetsnormer. Kurslitteratur ”I hederns skugga” (Gothia) är
skriven av kursledaren, Dilek Baladiz. Boken delas ut vid första kurstillfället.
Övrig information
 Kursdiplom utdelas vid andra kurstillfället till deltagare som fullföljer kursen.
 Utbildningen är kostnadsfri, vi bjuder på fika. Lunch intas på egen bekostnad.
Tid/Datum- Välj en av kursomgångarna nedan:
Första kursomgången:
Dag 1- Heldag 22/2 kl: 9:00-16:15
Dag 2 - Heldag 29/3 kl: 9:00- 15.00
Anmäl dig här:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=11bc369c7393
Andra kursomgången:
Dag 1- Heldag 15/3 kl: 9:00-16:15
Dag 2- Heldag 26/4 kl: 9:00-15:00
Anmäl dig här:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=bf38360ff13a
Plats/lokal; Meddelas när anmälan görs, samtliga kurstillfällen kommer att äga rum centralt i Stockholm.
Vi har plats för 30 deltagare per kursomgång, först till kvarn gäller. Vid frågor gällande anmälan eller förhinder
kontakta; sofie.davila.norelius@stockholm.se. Vid frågor gällande kursens innehåll kontakta;
dilek.baladiz@stockholm.se. Deltagare som är anmälda och inte meddelar förhinder kommer att debiteras 500kr.
Yrkesverksamma som arbetar främst med individuella samtal är välkomna till våra andra utbildningsdagar under
våren. Besök gärna vår hemsida för information www.origostockholm.se. Ni kan även följa oss på facebook
Origo Stockholm, där vi informerar om kommande utbildningsdagar kontinuerligt.

