CAFÉQ – EN NYUDVIKLING AF RØDE KORS’ FRIVILLIGE INDSATS FOR
VOLDSUDSATTE KVINDER
RØDE KORS
Rådet for Offerfonden gav i 2015 et tilskud på 1.513.418 kr. til projektet ”CaféQ – en nyudvikling af Røde
Kors’ frivillige indsats for voldsudsatte kvinder”.
Rådet gav tilskud til, at Røde Kors kunne videreudvikle organisationens Qnet-tilbud (tilbud til kvinder om
social og praktisk støtte efter endt ophold på krisecenter). Røde Kors modtog midler til uddannelse og
supervision af de frivillige samt til oprettelse af tre nye Qnet-tilbud for at sikre et landsdækkende tilbud.
Rådet gav endvidere tilskud til, at Røde Kors kunne etablere tre CaféQ-tilbud (et anonymt mødested for de
kvinder, der ikke har henvendt sig på et krisecenter og derved ikke har modtaget tilbud om Qnet).
Kvinderne skulle i caféerne modtage støtte og vejledning samt få mulighed for at møde andre i samme
situation.
Røde Kors har oprettet tre nye Qnet-tilbud i Aalborg, Silkeborg og Aabenraa samt tre CaféQ-tilbud i Randers,
Kolding og Aalborg. I løbet af projektet måtte CaféQ-tilbuddet i Randers imidlertid lukke grundet manglende
fremmøde i caféen. De resterende tilbud forankres fremadrettet i Røde Kors kerneaktiviteter, og projektet
har derved skabt et fundament for, at endnu flere voldsudsatte kvinder og børn kan hjælpes. Røde Kors har
imidlertid også måtte konstatere, at CaféQ-tilbuddene ikke har tiltrukket den primære målgruppe i form af
voldsudsatte kvinder, der ikke har været på krisecenter. På baggrund heraf oplyser Røde Kors, at CaféQtilbuddene på sigt vil blive omdannet til Qnet-tilbud med en-til-en støtte og netværksaktiviteter, idet
projektet har bekræftet behovet for disse tilbud.
Røde Kors har endvidere udviklet og afholdt uddannelse og supervision for de frivillige, herunder kurser i
psykosocial metode, fire temadage samt aktivitetslederuddannelse. I den forbindelse videreføres
kursustilbuddet i psykosocial metode med fokus på recovery og mor-barn relationen. På baggrund af den
afholdte supervision er der oprettet og uddannet et korps af supervisorer, der yder supervision til Qnettilbuddene i hele landet.
De frivillige oplyser at have fået stor gavn af både uddannelse og supervision i form af faglig sparring, ny
viden og behandling af dilemmaer i det frivillige arbejde, hvilket har skabt et kvalitetsløft i den daglige
indsats.
Der er endvidere blev udarbejdet og distribueret foldere om CaféQ- og Qnet-tilbuddene.
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