VIRKSOMHETSBESKRIVELSE
Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et diakonalt
kompetansested med en todelt målgruppe: Den ene målgruppen er voksne utsatte kvinner og
menn, og den andre målgruppen er ansatte og frivillige i kristne kirkesamfunn og
organisasjoner.

Verdigrunnlag
Ressurssenterets virksomhet er forankret i et kristent verdigrunnlag som baserer seg på
menneskets gudgitte ukrenkelighet og evangeliets budskap om frigjøring, gjenopprettelse og
rettferdighet for alle. Virksomheten legger til grunn at overgrep skjer i kristne kirkesamfunn
og organisasjoner, og at både enkeltpersoner og fellesskap blir rammet. Virksomheten tar
utgangspunkt i teologiske perspektiver knyttet til kjønn og makt.

Tverrfaglighet
Ressurssenterets faglige basis er knyttet til følgende fagområder: Teologi, psykologi, helseog sosialfag, diakoni og kirkelig pedagogikk. Andre relevante fagområder er jus og
samfunnsvitenskapelige fag. Ressurssenterets tverrfaglige stab har kompetanse innenfor de
nevnte kjernefagene.

Metode
Ressurssenterets praksis er brukerorientert og prosess- og kunnskapsbasert. I Ressurssenterets
praksis anvendes aktuell teoretisk kompetanse fra de ulike fagområdene. Gjennom praksis
utfordres den foreliggende kompetansen i møte med brukerne. Dette fornyer og videreutvikler
teori- og praksisfeltene. Ressurssenterets virksomhet står derfor i en gjensidig påvirkning
mellom praksis og teori. Dette skaper en praksis nær teoriutvikling og fornyer den faglige
refleksjonen. For å sikre de to målgruppene pågår et kontinuerlig arbeid med fagutvikling.
Det innebærer både å plassere Ressurssenteret i en større faglig kontekst og å sørge for at
kunnskap utenfra tilflyter virksomheten. Et bærende element i virksomheten er faglig
kompetanseutveksling med nettverksbygging på tvers av kirkelige og relevante faglige
miljøer.

Rolle i det kirkelige landskapet
Ressurssenteret vil ut ifra sin innsikt i fagfeltet sette aktuelle anliggender og utfordringer på
dagsorden. Vi vil ta initiativ til og være drivkraften i gjennomføring av samarbeidstiltak som
er nyttige i kampen mot vold og seksuelle overgrep. Dette gjøres i møte med begge de
ovenfor nevnte målgruppene.

Virksomhetsområder
Bearbeiding: Vi legger til rette for bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer. Det
skjer i form av sjelesorg, støttesamtaler, forkynnelse, liturgiske handlinger og diakonale
tilbud, individuelt, i gruppe og kjønnsdelt.

Formidling: Vi formidler kunnskap og kompetanse, gjennom fagdager og temasamlinger på
regionalt og lokalt nivå, og innføringskurs for studenter.
Rådgivning: Vi tilbyr rådgivning i konkrete situasjoner der ansatte eller frivillige møter
mennesker som er rammet av overgrep.
Forebygging: Vi bidrar til forebygging av seksuelle overgrep og krenkelser. Det gjør vi ved å
formidle kunnskap om tiltak som bidrar til både større åpenhet om og reduksjon av overgrep,
og ved å øke kompetansen til å avdekke risikosituasjoner i møte med menneskers sårbarhet.
Håndtering: Vil tilbyr bistand i håndteringen av kirkelige overgrepssaker. Det skjer gjennom
formidling av kompetanse, og gjennom konkrete innspill til forståelse og ivaretagelse av de
involverte partene. Det kan gjelde en prosess der overgrep har skjedd eller der det er mistanke
om at overgrep skjer. Den kirkelige instansen er ansvarlig og tar beslutninger.
Nettverksbygging: Ressurssenteret drifter Den norske kirkes kontaktpersonnettverk og tar
initiativ til nettverksbygging på tvers av kristne kirkesamfunn og kirkelige miljøer i Norge.

Eksisterende tiltak
Bearbeidende:
 Samtaler: Sjelesorg, støtte, rådgivning og avklaring.
 Liturgisk praksis: Gudstjenester og bibellesning/tekstverksted.
 Diakonale tiltak: Grupper og fellesskapsbyggende aktiviteter.(evt kjønnsdelt)
 ADAM, samtale og støttetilbud til voksne menn
Formidlende:
 Undervisning, kurs, seminarer, foredrag.
Forebyggende:
 Materiellutvikling.
 Bokproduksjon.
 Deltagelse i media og på andre offentlige arenaer.
Rådgivende:
 Veiledning i konkrete møter med mennesker som er rammet av og involvert i en
overgrepssituasjon og i utarbeidelse av planer, prosedyrer, retningslinjer.
Håndterende:
 Utvikling av håndteringskompetanse.
 Ledsage/veilede gjennom et saksforløp.
Nettverksbyggende:
 Årlig samling for kontaktpersonnettverket i Den norske kirke.
 Årlig arrangement som bidrar til å styrke nettverk mellom, og samler på tvers av,
kirkesamfunn og kirkelige miljøer.
 Referansegruppe for ADAM, støtte- og samtaletilbud til voksne menn.

