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Datum:  27 nov. 2020 

Tid: 09:00 – 11:00 

Digitalt:  Skypelänk erhålles efter anmälan 

 

Anmälan Anmälan 

  Anmälan senast 13 november 

  Antalet platser är begränsat 

Program Se separat bilaga 

Varmt välkommen önskar; 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Strängnäs kommun, 

Nyköpings kommun, Trosa kommun, Mälardalens 

Högskola, Kvinno- och tjejjouren Mira & Zonta 

 

Aktivitet under ”En vecka fri från våld” 

Utbildning kring det förebyggande arbetet i ungas 

nära relationer!  

 

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 
Strängnäs kommun, Trosa kommun, 

Nyköpings kommun, Mälardalens 
Högskola, Kvinnojouren och tjejjouren 
Mira och Zonta bjuder under 
kampanjveckan ”En vecka fri från våld” 
på en utbildning kring det 
förebyggande arbetet i ungas nära 
relationer! 

Målgruppen för föreläsningen är 
professionella och 
socionomstuderande samt andra som 
berörs av ämnet.  

Föreläser gör;  

Mikis Kanakaris som är 
verksamhetsutvecklare och coach på 
stiftelsen 1000 Möjligheter, en 
nationell stödverksamhet som även 
arbetar förebyggande mot killar och 
unga mäns våld mot tjejer.  

 

  

 

               

                                                            

https://www.lansstyrelsen.se/5.52ea1660172a20ba65c3771b.html
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4r7aYwqfkAhXwBBAIHer6AuAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fse.linkedin.com%2Fcompany%2Fstrangnas&psig=AOvVaw3Avq02gjUM1oZIrnI1evkF&ust=1567148751605457


 

 

 
lansstyrelsen.se/sodermanland

 
 

nov. 
27 

 

 

Utbildning kring det förebyggande 
arbetet i ungas nära relationer! 
 

08:45 – 09:00 Incheckning börjar 

09:00 – 10:00 Lägesbild 

 Vad ser vi?  Våld i unga partnerrelationer - vad är det, hur vanligt är 

det?  

10:00-10:10 Paus 

10:10-11:00 Vägen framåt 

 Hur upptäcker vi våldet och hur gör vi för att minska/förebygga mer våld?  

11:00 Avslutning 

 

 

Föreläser gör; 

Mikis Kanakaris som är verksamhetsutvecklare och coach på stiftelsen 1000 Möjligheter, en nationell 

stödverksamhet  som även arbetar förebyggande mot killar och unga mäns våld mot tjejer. 1000 

Möjligheter driver stödplattformarna Ungarelationer.se , mot våld i ungas relationer, och Ellencentret 

för unga som har erfarenhet av utsatthet i prostitution. På 1000 möjligheter är Mikis särskilt ansvarig för 

våldspreventiva insatser riktade till unga killar. Som utbildad coach har han lång erfarenhet av 

utvecklingsarbete och förändringsprocesser individuellt och i grupp, bland annat inom näringslivet. 

Mikis startade parallellt på idéburen grund ett av de första privata HVB-hemmen i Sverige och har 

sedan dess i flera olika uppdrag arbetat med våldsutövare, bland annat inom kriminalvården.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ungarelationer.se/

