1 oktober 2019, Kristianstad

Utbildning i FREDA-kortfrågor
Att upptäcka och fråga om
våldsutsatthet

Välkommen till en utbildning i FREDA-kortfrågor!
Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld
är viktigt för att våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de
behöver och har rätt till. Flera verksamheter inom en kommun
möter dagligen personer som kan vara utsatta för våld, t.ex. inom
funktionshinderområdet, äldreomsorgen eller
missbrukssektionen. FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om
våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade
bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.
Under utbildningsdagen kommer ni att få baskunskaper om våld i
nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd
av FREDA kortfrågor. Läs mer om FREDA.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin
yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som
inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet t. ex handläggare på
ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten, inom äldreomsorg, på
LSS-boende. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig
utbildningen ser vi gärna att ni tagit del av webb-utbildningen
”Webbkkurs om våld”.
Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Varmt välkomna!

PRAKTISK INFORMATION
Datum och tid:
1 oktober kl. 9.00-16.00
Detaljerat program skickas till deltagare
som får plats på utbildningsdagen.
Plats:
Länsstyrelsen Skånes lokaler på Ö.
Boulevarden 62 A i Kristianstad HITTA
HIT!
Anmälan:
Intresseanmälan görs via Länsstyrelsen
Skånes webbplats.

Antalet platser är begränsat och
Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig
rätten att fördela platserna. Sista
anmälningsdag är den 14 juni 2019.
Besked om du fått plats på utbildningen
lämnas under v. 25.
Det är gratis att delta och länsstyrelsen
bjuder på för- och eftermiddagsfika.
Lunch intas på egen hand och bekostas
av deltagarna.
Frågor? Har du frågor är du välkommen
att höra av dig till Therese Olin,
therese.olin@lansstyrelsen.se
eller 010-224 16 50
Du hittar information om hur länsstyrelsen
behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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