Verkefni : Átak gegn þunglyndi
Styrkþegi: Jafnréttishús

Verkefnið snýst um að hjalpa fólki af erlendum uppruna á þessum erfiðu tímum að útvega þeim ráðgjöf á
öllum sviðum, hvað varðar t.d fjármagn, félagslíf, atvinnulíf og svo framvegis.
Eftir að Reykjavíkurborg og öll sveitarfélög sem gert höfðu samninga við Alþjóðahúsið ákváðu að rifta
þeim og Alþjóðahúsið lokaði var öll þjónusta sem snéri að lögfræðitengdum málefnum flutt til
félagsþjónustu Miðborgar og Hlíða. Tveir starfsmenn voru ráðnir til að sjá um alla þjónustu fyrir fólk af
erlendum uppruna í Reykjavík. Við hjá Jafnréttishúsi fundum fyrir sárri þörf fólks utan Reykjavíkur fyrir
þjónustuúrræði og þess vegna réðum við Helgu Leifsdóttur, lögfræðing til þess að koma til okkar og vera
með ókeypis lögfræðiþjónustu fyrir fólk af erlendum uppruna sem þarf á ráðgjöf að halda varðandi
réttindi, skyldur og úrræði. Lögfræðiþjónustan býður uppá túlkun á yfir 40 tungumálum.
Lögfræðiþjónustan spurðist hratt út og fólk brjaði að streyma til okkar, sem bendir til þess að það sé fullt
af einstaklingum sem þurfa á slíkri þjónustu að halda.
Við erum í góðu sambandi við félagsþjónustur í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði sem vísa
skjólstæðingum til okkar og við til þeirra. Góð samvinna þessara stofnanna gerir allt þjónustu mjög
skilvirka. Við erum einnig í sambandi við Vinnumálastofnum vegna atvinnumála og tengdra málefna.
Við höfum tekið á móti konum sem hafa sætt ofbeldi og eru óvissar um hvað til bragðs skuli taka. Við
höfum oftast bent þeim á Kvennaathvarfið og erum þeim innan handar ef þær þurfa aðstoð eða eru óvissar
og óöruggar með hvernig á að leita sér aðstoðar.
Starsmenn Jafnréttishúss finna fyrir brýnni þrörf fyrir slíka alhliða lögfræðiþjónustu allt árið, en ekki bara
hluta af ári. Slík þjónusta sem lögfræðiráðgjöf er, getur ekki verið þjónustuúrræði sem er einungis í boði í
stuttan tíma og síðan ekki söguna meir. Fólk mun koma til með að halda áfram að sækja Jafnréttishús í
leit að úrræðum og ráðgjöf og fólk sem ekki er búsett í Reykjavík hefur ekki möguleika á því að leita til
þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða eftir úrlausnum, sem lögfræðiþjónustan okkar sér um að veita.

Project: Fighting Depression
Grantee: The Equality Center

The project provides legal counseling to immigrants. In times of harsh economy and unemployment
proper access to counseling is vital for mental well being.
After the closing of the International Center (Alþjóðahús) most of the service that the International Center
offered was moved to social center of down town Reykjavík. All the issues regarding immigrants are now
taken care of by two employees at the Social Center. However, people outside of Reykjavík were cut
short of service, since the social center only serves residents of Reykjavík. The Equality Center reacted to
this need and hired Helga Leifsdóttir, lawyer to provide legal counseling for immigrants in need of advice
about rights, obligations and solutions.
Once when the counseling was put in action, the word quickly spread out and more and more people
came witch leads us at the Equality Center to believe that there is indeed a big need for such a service.
We have good contacts to social services in Reykjavík, Kópavogur and Hafnarfjörður, witch benefits all
partners, since the clients of the Equality Center are residents of various Municipalities. We also work
closely with Vinnumálastofnun (Directorate of Labor) in finding social solutions for unemployed
immigrants. Our service provides counseling for all spectrum of life. Work, social benefits, divorce,
domestic violence, pets, finance, family, social live ect.
At the Equality Center we find a great need for an access to legal counseling all year around, not only for
a few months a year. This type of service cannot be a part time solution, since clients who live outside
Reykjavík will be cut out of service once when the project is over.

