
	  

 
	  

	  

	  

”JEG ER NØDT TIL AT FINDE EN 
MÅDE AT KOMME HERFRA. JEG ER 
NØDT TIL AT FINDE UD AF AT FÅ 
PAKKET BØRNENE SAMMEN OG 
STIKKE AF...”  



SYDFYNS KRISECENTER 

– projektbeskrivelse, budget, ansøgning Svendborg Kommune 
Sydfyns krisecenter ser og handler på vold ud fra et bredt perspektiv. Stedet vil have 
fokus på information om vold, på ambulant behandling, på traditionelt ophold, på 
efterværn og på opbygning af viden om vold og terapi af voldsramte kvinder. 
Sydfyns krisecenter vil sammen med andre initiativer sætte fokus på vold i 
Svendborg, skabe arbejdspladser og på sigt forhåbentlig forebygge vold i Svendborg 
i særdeleshed og på landsplan generelt.  

Indledning  - Hvad er vold og hvor stort er problemet? 

Vold i nære relationer er langt mere udbredt end de fleste forestiller sig. I en undersøgelse foretaget 
af Statens Institut for Folkesundhed i 2018, skønnes det at ca. 38.000 kvinder hvert år rammes af 
fysisk partnervold i Danmark. 

Volden kan inddeles i forskellige grupper.  Psykisk vold – hvor manden systematisk nedgør og truer 
sin partner, økonomisk vold – manden overtager partnerens økonomi og råderet over egne midler, 
seksuel vold – det kan være voldtægt og andre seksuelle krænkelser, materiel vold – manden 
ødelægger bevidst fysiske ting og ejendele som betyder noget for partneren, og den mest omtalte - 
den fysiske vold.  

Ofte indgår flere voldstyper i forholdet, men fælles for dem alle er, at den volden går udover bliver 
fysisk og psykisk nedbrudt. I flere tilfælde med fysisk vold er kvinderne direkte i livsfare og volden 
fører til dødsfald. Mange af de voldsramte kvinder har børn, der tilsvarende kommer i klemme på 
grund af volden mod mor og tilmed selv bliver ofre. I henhold til Socialstyrelsens årsstatstik (2016) 
skønnes det at mere end 33.000 børn var vidne til volden. Hvert 6. barn vokser op i et hjem med 
vold (SFI, 2016) og knap 3 ud af 4 voldsudøvere har selv oplevet vold i hjemmet som børn (Dialog 
mod Vold, 2018) 

Desværre er det kun en lille gruppe af disse kvinder og børn, ca. 2.000 kvinder og 1.800 børn, der 
får mulighed for at finde tryghed på et krisecenter. Alene i 2017 var der således 4.671 kvinder, der 
forgæves henvendte sig til et af landets 43 krisecentre for at få hjælp.   

I udgangspunktet er det at foretrække, at en kvinde der er udsat for partnervold, så vidt muligt 
fortsætter sit normale liv, dog med den beskyttelse og sikkerhed, som et krisecenter kan tilbyde. En 
del kvinder har behov for at komme væk fra nærmiljøet, men mange kan sagtens blive boende i 
deres egen kommune, og dermed bo på det lokale krisecenter og samtidig passe deres daglige 
forpligtelser, og deres børn kan fortsætte i deres skole og dagtilbud.   

Når en kommune har et krisecenter til rådighed, bliver det nemmere for den voldsramte kvinde at 
opsøge hjælp og få løst den svære livssituation som kvinden og hendes familie befinder sig i.  

Sydfyns krisecenter vil geografisk vælge en placering, som er i centrum af Svendborg. Den største 
gruppe af kvinder, som kommer på krisecenter, har ikke behov for at blive gemt væk, de har et stort 
behov for beskyttelse og ro fra et hjem med vold og fra voldsudøveren. Ved en placering i centrum, 
vil de kunne anvende byens forretninger, komme en tur på cafe, museum mm, som er en stor del af 
rehabiliteringen, at leve et så normalt liv som muligt uden vold. Dels er det let, at komme til og fra 
krisecenteret med offentlig transport med en bynær placering. 

Hvordan ser det ud i Svendborg kommune? 

Vold i nære relationer foregår alle steder i samfundet, også på Sydfyn. Svendborg kommune har 
kvinder og deres børn på krisecenter hvert år (tal fra Svendborg kommune). Tallene i Svendborg 
ser således ud:  



2016: 15 ophold fordelt på 15 kvinder - beløb 511.523,- 

2017: 21 ophold fordelt på 18 kvinder - beløb 404.293,- 

2018: 14 ophold fordelt på 14 kvinder - beløb 570.203,- 

De omkringliggende kommuner har ligeledes haft kvinder afsted på krisecentre, og giver i en 
rundspørge udtryk for at flere kunne sendes afsted, hvis der lå et krisecenter tættere på. Statistik fra 
LOKK (landsorganisationen for danske kvindekrisecentre) beskriver en belægning på 93 procent på 
landets krisecentre. De fleste krisecentre er næsten fuldt belagt året rundt.  

Formålet med et krisecenter – hvad er det og hvad vil man kunne tilbyde? 

Det primære formål med et krisecenter på Sydfyn, vil være at tilbyde helt almindelige kvinder – både 
enlige og med børn - ophold i sikkerhed.  Et krisecenter er for os et sted, hvor kvinderne og deres 
børn kan få beskyttelse, og fred i en svær kritisk situation. Et ophold på krisecenter varer i 
gennemsnit 3 måneder, hvor kvinderne får tid til at komme sig ovenpå volden.  

Vi ønsker at tilbyde behandling, som har dokumenteret effekt, så kvinderne etablerer livsmod, håb 
og robusthed til at etablere et liv uden en voldelig partner. Efter de første par dage af opholdet, vil 
der blive igangsat aktiviteter og tilbud på centeret, der giver kvinderne mulighed for at arbejde med 
sig selv, og de udfordringer de står overfor, når de forlader krisecenteret.  

Når kvinderne forlader centeret, igangsættes et ambulant efterværnsforløb med henblik på fortsat 
støtte til kvinderne. 

Men Sydfyns krisecenter skal ikke kun være et sted med ophold og beskyttelse!   

Sydfyns Krisecenter skal også være en vigtig brik i forebyggelse af vold. Dette kan bl.a. ske 
igennem  

• Oplysning i lokalsamfundet om volden f.eks. som workshops, foredrag om vold ved 
forskellige arrangementer, på skoler, klubber osv. Dette kan gøre problemet med vold synligt 
og forhåbentligt medføre en mere åben dialog om et tabubelagt emne. 

• Ved ambulant behandling på krisecenter, hvor kvinderne kan henvende sig anonymt og 
modtage støtte, tryghed og viden og dermed kan vi forebygge volden, før den eskalerer. Vi 
kan igennem ambulant behandling skabe tryghed for kvinden, så hun etablerer mod til at 
forlade en voldelig partner. 

• Igennem undervisning og uddannelse af kommunens ansatte, der arbejder med områder, 
hvor vold kan opspores tidligt. Dette giver et godt samarbejde med kommunens 
socialrådgivere, pædagogisk personale og andre faggrupper, der spotter tegn på vold i nære 
relationer (vi har indledt samarbejde med børn og unge afd. leder Lone Grangaard 
Lorenzen) udtrykker stort behov for vores tilbud), og med de boligsocialfaglige 
medarbejdere. 

• Ved at tilbyde parterapi og evt. behandlingstilbud  i samarbejde med dialog mod vold 

Pladsmæssigt vil Sydfyns Krisecenter tilbyde plads til 12 kvinder plus børn. Kvinderne har deres 
egen økonomi og hjemkommunerne betaler for pladsen. Døgntaksten på de danske krisecenter 
ligger ml. 1.500 og 3.500 kr. – sydfyns kc regner en takst på 2.000 kr.  og en belægningsgrad på 
85% (DK snit er 93%). jf. driftsbudget. Hertil kommer indtægter fra afholdelse af workshops, kurser 
m.v. 

Centret vil være bemandet af professionelle ansatte behandlere fra kl. 7.00 – 20.00. Dette vil betyde 
6-7 arbejdspladser – nogle fuldtid andre deltid – til socialrådgivere og pædagoger. Hertil kommer et 



større korps af frivillige – ca. 40 – der bl.a. tager overnatningsvagter på centret, men med en 
socialfaglig person som bagvagt.  

Krisecentret vil fysisk skulle leje sig ind hos en privat udlejer, hvor der etableres de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger, så kvinder og børn kan bo på centret i vished om at de er trygge. Ideelt 
set kan det være lokaler beliggende over gadeplan, så adgangsforholdene er sikret.   

Lokalerne skal indeholde ca. 12 værelser til overnatning, et vist antal toilet og badefaciliteter, en 
opholdsstue/tv.stue , måske et legerum samt køkken all-rum med spisepladser og nogle mindre 
kontorfaciliteter. Forplejningsmæssigt og miljøterapeutisk vil det være mest hensigtsmæssigt at 
kvinderne kan lave mad sammen i køkkenet med en eller flere der er ansat i fx flexjob/praktik og 
med brug af lokale fødevareproducenter. Både af hensyn til økonomien, og så vi er med til at skabe 
arbejdspladser. Men også den støtte kvinderne kan give hinanden, imens de laver mad og 
forbereder måltiderne, viser sig hensigtsmæssig ifølge ny forskning. Især rehabilitering i at hele de 
traumer kvinderne kommer med. 

 

Hvorfor i Svendborg? 

Svendborg Kommune er Fyns andenstørste kommune og udover at kommunen har et behov for 
krisecenterpladser selv, vil Sydfyns krisecenter også rådgive hele den voldsramte familie. Vi har et 
tæt samarbejde med Lev uden vold og LOKK, og har indledt et bredt ambulant tilbud med 
kommunen (Lone Grangaard Lorenzen). Vi vil med dette tilbud lave tidlig opsporing på de familier 
der lever i vold og som er bosiddende i Svendborg kommunen. 

Familier der lever i vold er en stor samfundsøkonomisk post på div budgetter i kommunen. Derfor er 
et krisecenter med et ambulant tilbud en unik løsning, hvor vi ikke kun giver kvinderne tryghed, men 
vi sørger også for de kvinder, børn og familier, som enten ikke behøver en krisecenter plads eller 
som skal udsluses fra krisecenter. Til dette har vi skabt efterværnsgrupper. Vi vil kunne hjemtage 
kvinder hurtigere fra krisecenter andre steder i landet og samle op på deres komplicerede situation 
efter endt ophold på krisecenter. Ud af de 38.000  kvinder, der rammes af vold i nære relationer og 
de 19.000 mænd er der kun 8 procent, der har behov for en krisecenter plads. Den resterende del, 
der lever i og med vold er ofte sygemeldt, ikke  i arbejde og børnene mistrives. Meget af dette 
kunne et specialiseret tilbud som sydfyns krisecenter i samarbejde med kommunen forebygge. 

Der er klare fordele ved at kunne anvise kvinder til et krisecenter i hjemkommunen.  

1. Kvinden vil i flere tilfælde kunne varetage sine daglige forpligtigelser jobmæssigt mv. og 
børnene kan fortsætte i deres skole.  

2. Der opbygges kompetence om vold i kommunen, som kan komme andre til gode.  
3. Endvidere er den tidlige og lokale indsats er vigtig. Vold der ikke stopper bliver forstærket. 
4. Der kommer fokus på vold, mindre tabu, hvilket er forebyggende  
5. Endeligt vil vi fokusere på forebyggende arbejde via kurser, work shops, foredrag og 

samarbejde med andre instanser hvor vold kan spottes tidligt. 
6. Arbejdspladser i Svendborg. Der bliver stillinger på tilsammen 6 årsværk.  
7. Efterværn og ambulant behandling 

Svendborg er velbeliggende med gode tilkørselsmuligheder både med tog og bil og har samtidig en 
størrelse der giver kvinderne mulighed for lidt anonymitet når de opholder sig på krisecentret. Det er 
med til at sikre en høj belægningsprocent. 

I serviceloven § 109 står: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til 
kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller 



samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og 
støtte” 

Der mangler pladser hver dag året rundt, så i det øjeblik vi åbner krisecentret vil der være kvinder, 
der har behov for vores hjælp. 

Ansøgning om etableringstilskud 

Økonomien er delt op i en etableringsfase og en driftfase. Driften hviler i sig selv med det beløb der 
følger med hver kvinde per døgn på krisecenteret. I det omfang der er ”overskud” i 
fonden/foreningen vil beløbet blive anvendt på at investerer i opbygning af viden og information om 
vold. (Konstruktionen er ikke 100% på plads, men der bliver ikke tale om en privat virksomhed). 

Etableringsfasen omfatter både midler til ombygning af den lejede facilitet, til projekt-ansættelse(r) i 
opstartsfasen, IT, alarmsystemer mv. Den samlede etablerings-udgift er anslået til 1.952.000 kr. 

Vi søger Svendborg Kommune om 650.000 kr. i etableringstilskud. 

Drifts- og etableringsbudget fremgår nedenfor. 

BUDGET DRIFT 

 

BUDGET ETABLERING 
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