MÄN STÅR
UPP FÖR
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Bryt våldsarvet

– föräldraförberedande kurs
”Jag var rädd för mina
föräldrar – mina barn ska
inte vara rädd för mig”.

MÄN STÅR
UPP FÖR
DET GODA

Kontakt:
Man Up Swedens hemsida:
www.manupsweden.se
Telefon/Sms:
0708–12 38 22
Man Up Sweden har sin verksamhet främst i NV-Skåne.

Hur jobbar vi?

Vi kommer att jobba tillsammans med teori och
övningar där vi delar erfarenheter, tankar och goda
lösningar.

Innehåll i gruppträffen:

1. Vad är ilska? Vad är våld?
2. Vad gör det med barnet att växa upp i ett hem
med våld? Vad vet deltagarna om detta, vad vet
de professionella?
3. Vad behöver barn för att känna trygghet?
4. Från skuld och skam till öppenhet och
ansvarstagande.
5. Hur hantera egen ilska på ett ansvarigt sett?
6. Trygghetsplan: Det ger trygghet att veta vad vi
ska göra om eller när vi behöver det.
7. Information om hur man kan fortsätta en
utveckling och förändring i sitt föräldraskap.

Människor har en önskan om
förändring, att bryta onda cirklar.

Vi vet att våldet kan gå vidare i generationer och du
har därför goda skäl att bekymra dig för att också
du kan föra det vidare, det du själv har upplevt. Vi
tror ändå på människors förmåga och möjlighet
att bryta våldsarvet. Genom att ta det här på allvar
kommer du lättare att förebygga negativa erfarenheter i dina barns uppväxtmiljö.
I denna föräldraförberedande kurs har du möjlighet tillsammans med andra föräldrar att jobba med
detta temat. Gruppen är för er som redan har barn
i förskoleålder eller som väntar barn inom kort tid.
Även ni som bara planerar att få barn är det möjligt
att komma med. Det är en önskan att båda två i
parrelationen blir med, men det är också öppet för
den som kommer själv.

Praktisk information:

Kursen går över 12 timmar, gärna intensivt
under en helg. Ta kontakt eller kolla hemsidan för
att veta när, vart och hur kursen blir. Det är plats
för 5 till 10 personer per kurs.

