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Verkefni: Taktu þátt
Styrkþegi: Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi
Markmið verkefnisins er að efla konur af erlendum uppruna bæði á höfuðborgarsvæðinu og
utan þess, virkja þær í gegnum skipulagða sjálfsstyrkingu til þátttöku í samfélaginu og kynna
fyrir þeim þátttöku í virku félagsstarfi. Aukamarkmið er að greina vandamál sem standa í vegi
fyrir eða hamla aðlögun (a.) samfélagsleg (b.) einstaklingsbundin. Markhópur verkefnisins eru
konur af því þær spila lykilhlutverk í fjölskyldu- og samfélagslífi og geta haft mikil áhrif á
greiningu og lausn á vandamálum.
Verkefnið er frábrugðið hefðbundinni þjónustu við innflytjendur, þar sem konur eru að hittast
í þægilegu umhverfi, kynnast betur konum með svipaða reynslu (eins og konur í atvinnuleit,
konur sem þjást af meðvirkni, konur í námi, konur í blönduðum samböndum, flóttakonur) og
fá aðstoð frá sérfræðingum, sem eru jafningjar þeirra. Það er búið að halda tvö vel heppnuð
heilsdagsnámskeið á Akranesi og í Reykjanesbæ. Námskeið á höfuðborgasvæðinu og á fleiri
stöðum verða haldin á næstunni með svipuðu sniði. Notaðar eru blandaðar aðferðir þar sem
konur skoða fortíð, stöðu í dag og hvert þær stefna.
Við lok verkefnisins verður gerð skýrsla frá námskeiði/smiðjum ásamt fræðsluefni. Hún
verður aðgengileg á heimasíðu Samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi og send í
rafrænu formi til opinbera stofnanna, sveitarfélaga, ýmissa félaga innflytjenda og annara
hagsmunaaðila sem vinna að innflytjendamálum.
Verkefnið er styrkt af Þróunarsjóði innflytjendamála og Soroptimistasambandi Íslands og
Reykjavíkur og er haldið í samstarfi við Rauða Krossinn á Suðurnesjum og Akranesi.

Project: Get involved
Grantee: W.O.M.E.N. in Iceland
Te main objectives of the project are to promote immigrant women both in the capital area
and beyond, to activate them through structured empowerment for participation in the
community and to promote the active participation in the social activities.
Additional objective is to identify problems that impede or inhibit adaptation (a.) communal
(b.) individual.
This project differs from traditional services to foreigners in the way that women are given an
opportunity to meet other women with similar experiences (such as women seeking
employment, women who suffer from co-dependency, women in education, women in mixed
relationships, refugees), and to get assistance from experts who are their peers. Two
successful full-day workshops have been already conducted in Akranes and in Reykjanesbær.
Similar workshops are planned in Reykjavik and in other parts of Iceland in the coming
months. Mixed methods of looking into one´s past, present situation and future are used
during the meetings.
The project´s evaluation and the teaching materials will be included in a report, that will be
available on W.O.M.E.N. in Iceland webpage and send in electronic form to public
institutions, municipalities, associations of immigrants and other parties interested in
immigrant issues.
The project is financially supported by the Development Fund for Immigration Issues and by
Icelandic Soroptimists and its Club in Reykjavik. It is run in cooperation with The Icelandic
Red Cross branches in Suðurnes and Akranes

