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Slik kontakter du SMISO Oslo
•
Ring oss på tlf: 23 31 46 50
•
Send e-post til: post@smioslo.no
•
Besøke senteret i åpningstiden
•
Sende en skriftlig henvendelse
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Besøksadresse
Akersgaten 1-5 (inngang 1) 4. etg
0158 Oslo
Postadresse
Støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep Oslo, P.b 568
Sentrum
0105 Oslo
Åpningstider for telefon
•
Mandag 10:00 til 15:30
•
Tirsdag 10:00 til 15:30
•
Torsdag 10:00 til 15:30
•
Fredag 10:00 til 15:30
Åpningstider for innomstikk
•
Mandag 12:00 til 20:30
•
Tirsdag 10:00 til 15:30
•
Torsdag 10:00 til 15:30
•
Fredag 10:00 til 15:30

Incest og seksuelle overgrep
skal tales ihjel, ikke ties ihjel!

TILBAKEBLIKK
PÅ 2018
2018 har vært et spennende,
innholdsrikt og endringsfylt år for oss.
Vi har etter 32 år endret navnet fra Senter mot
incest Oslo (SMI Oslo) til Senter mot incest og
seksuelle overgrep Oslo (SMISO Oslo).
Bakgrunnen for navneendringen var et ønske
om å tydeliggjøre at vår målgruppe er alle som
er utsatt for overgrep i barndommen av en
tillitsperson, ikke bare de som er utsatt for
overgrep av familiemedlemmer. Et annet viktig
aspekt ved navnendringen er at vi nå har det
samme navnet som de fleste andre
incestsentrene i landet.
En annen navnendring vi har foretatt i 2018,
er navnet på vårt tidsskrift Ikke Stikka. Etter en
bred og lang prosess, har vi endret
navnet på tidsskriftet vårt til 1986. 1986 er året
vårt senter ble stiftet som det første
incestsenteret i landet. Første utgave av 1986 vil
bli lansert i løpet av våren 2019.
Vi har i løpet av 2018 også forbedret og
fornyet vår hjemmeside og nyhetsbrev, for at all
relevant informasjon skal være så lett
tilgjengelig som mulig for vår målgruppe.
I 2018 var det også mange spennende
endringer som ble påbegynt i vår
paraplyorganisasjon, Felleskap mot seksuelle
overgrep (FMSO) hvor vi er en aktiv
medlemsorganisasjon.
I 2018 jobbet vi mye sammen med de andre
sentrene for blant annet å øke sentrenes
profesjonalitet, felles faglig plattform, felles
profil og et mer likeverdig tilbud til brukerne i
hele landet.

Dette arbeidet vil vi fortsette med i 2019 og ser
frem til alt vi kan få til sammen i felleskap!
Jeg ønsker å takke alle våre brukere for den
tilliten de har vist oss ved å bruke senteret og
ikke minst for all deltakelsen og
engasjementet som våre brukere har hatt i
senterets arbeid.
Det er sammen i felleskapet av både ansatte og
brukere at vi skaper det aller beste!
En varm takk rettes også til senterets ansatte
som har gjort en utrolig god jobb i året som
har gått, til alle styremedlemmene som har viet
senteret sin tid og engasjement, og til alle våre
flotte samarbeidspartnere som har arbeidet side
om side med oss i vårt felles viktige arbeid.
Sist men ikke minst, en stor takk til Oslo
kommune og Barne-ungdoms og
familiedirektoratet som gjør det økonomisk
mulig for oss å gjennomføre vårt arbeid.
Sammen ser vi fram mot 2019 og nye
muligheter!

Marta Trzcinska Slinde
Daglig leder

SMISO OSLOS
ORGANISASJON
Organisasjonsform
SMISO Oslo er en stiftelse for kvinner og menn utsatt for incest og seksuelle
overgrep av en tillitsperson i barndommen samt deres nærstående. SMISO Oslo er
et supplement til offentlig hjelpeapparat og et lavterskeltilbud uten krav om
henvisning.
Senteret er medlem av stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep (FMSO) - Fellesorganisasjonen
for incestsentrene i Norge.
Vår visjon
Mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn, kan gjenvinne et fullverdig og godt liv når de får riktig hjelp i tide.
Vi jobber etter disse formålene:
Å hjelpe og støtte mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og
deres nærstående, i deres arbeid mot et bedre liv.
Å bekjempe incest og seksuelle overgrep mot barn ved å synliggjøre og motarbeide ethvert
forhold i samfunnet som forårsaker, underbygger, legitimerer, og opprettholder seksuelle
overgrep mot barn.
Ansatte
I 2018 hadde vi 17 ansatte (3 menn og 14 kvinner) fordelt på 13 årsverk.
Styre
Anette Clausen 			
styreleder
Firdawsa Ahmed			styremedlem
Jon Gangdal 			
styremedlem
Annett Berntsberg Eck		
styremedlem
Karin Holt 				styremedlem
Trude Barstad 			
ansattrepresentant

TILBUD TIL
UTSATTE OG
NÆRSTÅENDE
SMISO Oslos arbeider etter en faglig
plattform med fokus på traumebevisst
omsorg etter metoden «Hjelp til selvhjelp». Våre kjerneverdier er mot,
åpenhet og likeverd. Disse verdiene
ligger til grunn for alt arbeidet ved
senteret.
SMISO Oslo har høy faglig kompetanse på
seksuelle overgrep og senvirkninger av dette.
Vi støtter brukerne til å mobilisere og ta i bruk
egne ressurser slik at de opplever mestring og
har innflytelse og styring over eget liv.
Å ta imot hjelp og støtte med den ene hånden,
for så å bearbeide egen problematikk og gi av
sine erfaringer med den andre hånden, er en
av våre grunntanker. Styrken i den enkelte og
fellesskapet vektlegges, relasjonelle overgrep
må heles i relasjon.
Senterets tilbud er gratis, med unntak av
sommerleiren for utsatte hvor vi tar en
egenandel.
Enesamtaler
Både utsatte og nærstående har tilbud om enesamtale. Samtalene kan være på telefon eller på
senteret. Man kan komme alene eller sammen
med andre i familien eller sitt nettverk.
Vi tilbyr også enesamtaler over telefon til
brukere som på grunn av geografisk avstand
eller andre forhold har vanskelig for å komme til
senteret.
Åpent hus og innomstikk
I senterets åpningstid er det mulig å komme
uten avtale, for å møte andre eller benytte seg

av senterets tilbud som stue, kjøkken, bibliotek
og musikkrom. Vi kaller dette tilbudet
«Innomstikk». Senteret er rullestolvennlig.
Gruppetilbud
I 2018 har vi hatt grupper for ungdom (1518), grupper for unge voksne (18-24), åpne og
lukkede selvhjelpsgrupper (18+) og grupper for
nærstående. Videre har vi sanggruppe,
musikkgruppe, samt en malegruppe med fokus
på posttraumatisk vekst.
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet er godt for fysisk og psykisk
helse. Vi har et ønske om å gjøre ulike former for
fysisk aktivitet tilgjengelig for våre brukere, på
en inspirerende og trygg måte, uavhengig av
erfaring. Det er fokus på mestring og bevissthet
rundt egen kropp og bevegelse.
I 2018 har vi hatt tilbud om yoga på senteret og
padlekurs på Nøklevann i samarbeid med
Nøklevann Ro- og Padleklubb.
Temakvelder
I 2018 holdt vi fem temakvelder for våre
brukere. Temaene var skam, toleransevindu (to
ganger), søskenincest og selvivaretakelse som
nærstående.
Sommerleir
SMISO Oslo er det eneste støttesenteret i Norge
som arrangerer sommerleir for utsatte. Vi har
nesten uten unntak arrangert sommerleir siden
senterstart i 1986. Leiren er åpen for utsatte fra
hele landet.
I 2018 ble sommerleiren holdt på Solbakken
Folkehøgskole på Skarnes med temaet «Tilstede
i livet - her og nå».
Walk and talk for menn
For mange kan det være lettere å prate om seg
selv i mer uformelle omgivelser hvor man ikke
sitter ansikt til ansikt.

I en Walk and Talk møtes man ute og snakker
Vi får midler fra Justisdepartementet og har
sammen mens man går. Turen går fra Christiania derfor dyktige advokater fra advokatkontoret
Torg til Aker Brygge og tilbake igjen. Dette er et Salomon Johansen tilgjengelig på senteret hver
tilbud vi startet med høsten 2018.
torsdag.
Helgesamlinger for menn
Tre lørdager i 2018 arrangerte vi dagssamlinger
for menn som har vært utsatt for seksuelle
overgrep, i samarbeid med SSMM og Adam
kirkelig ressurssenter.
Vi tre sentre arrangerte også en todagers
helgesamling på Thorbjørnrud hotell utenfor
Oslo, mai 2018, med foredrag av psykolog Mike
Lew.
Advokatbistand
Ukentlig advokatvakt i samarbeid med
advokatfirmaet Salomon Johansen.

Under arbeidet med 1986 ble det satt opp maleverksted for alle
som ønsket å bidra til tidsskriftet.

Advokaten kan besvare spørsmål våre brukere
har vedrørende for eksempel en
anmeldelse eller voldsoffererstatning.
Samtalene er gratis og uforpliktende.
Følge til hjelpeinstanser
Mange som har vært utsatt for seksuelle
overgrep synes det er vanskelig å gå til lege,
tannlege eller andre helseundersøkelser.
Våre sosialkonsulenter har derfor mulighet til å
følge våre brukere til tannlege, lege, NAV eller
andre offentlige instanser, slik at det blir lettere
for den utsatte å ivareta seg selv og sin helse.

Markering av seniorkonsulent Else-Gro Jørgensens siste dag i
mai 2018. Else-Gro hadde jobbet på senteret i over 20 år, med et
spesielt fokus på tilbudene til barn og unge.

BRUKER
STATISTIKK
SMISO Oslo fører statistikk over alle
som tar kontakt med eller besøker
senteret.

Senterets statistikk samles gjennom A, B og C –
skjemaer fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir).

Gruppetilbud
SMISO Oslo har en rekke gruppetilbud. Det er
registret 1073 deltagelser på de ulike gruppene.
Tilbud til nærstående
SMISO Oslo tilbyr enesamtaler og gruppetilbud
til nærstående av incestutsatte. I 2018 var det 44
registrerte nærstående ved senteret.
Sommerleir og samlinger
25 brukere deltok på sommerleiren i 2018. 40
menn deltok på mannshelgen på
Thorbjørnrud Hotell i mai.

HENVENDELSER
Åpent Hus og innomstikk
SMISO Oslo har åpent hus fire dager i uken. I
2018 hadde vi 2499 registrerte besøk av
brukere på senteret.
Tallene for brukerbesøk presentert her er kun de
registrerte, det reelle tallet er antagelig
høyere da det er en rekke faktorer som spiller
inn for hvorvidt brukere registrer seg ved besøk
eller henvendelse.
Telefonkontakt, e-post og sosiale medier
SMISO Oslo har åpen telefon fire dager i uken. Vi
er også tilgjengelig på sosiale medier. Henvendelsene som kommer inn er både fra brukere av
senteret , samarbeidspartnere, presse og fagpersoner.
I 2018 registrerte vi 2274 henvendelser på
telefon og internett. Av disse var 191 av telefonhenvendelsene var enesamtaler med brukere
og nærstående.

BRUK AV TILBUD
Enesamtaler
SMISO Oslo tilbyr enesamtaler til nye og
gamle brukere av senteret. I 2018 ble det
gjennomført 487 slike samtaler ved senteret.

Henvendelser
Brukerbesøk på senteret 2499
Telefon og internett		

2274

Antall brukere
Nye brukere 			

94

Unike brukere 		

210

Kjønnsfordeling
Kvinner 				82%
Menn 				18%

UTADRETTET
VIRKSOMHET
SMISO Oslo jobber utadrettet med det
formål å avdekke og forebygge overgrep, spre informasjon og kunnskap
om feltet og støttesenterets tilbud.
Vi fungerer som et kompetansesenter på
fagfeltet og bistår aktivt med rådgivning til
andre fagmiljøer, fagpersoner og befolkningen
generelt. Foruten vår faglige kompetanse sitter
vi også med en unik erfaringsbasert kunnskap,
direkte formidlet til oss fra brukerne av senteret.

UNDERVISNING OG
RÅDGIVNING
Morgenforum
Vi arrangerer «Morgenforum for fagpersoner
og studenter» på støttesenteret, hvor vi setter
fokus på aktuelle temaer om incest og seksuelle
overgrep. Formålet er å dele vår kunnskap og
erfaring med fagfolk og studenter samt å gjøre
dem kjent med støttesenteret og vårt tilbud.
Temaene i 2018 har vært på toleransevinduet,
søskenincest og mor som overgriper.
92 personer deltok på våre morgenforumer i
2018.
Rådgivning til fagpersoner via telefon og
møter
Vi fungerer som en rådgivende instans for
fagpersoner som kommer i kontakt med utsatte
og deres nærstående. Fagpersoner kan ta
kontakt med oss for rådgivning per telefon og vi
deltar også i møter. Dette gjelder for eksempel
fastleger, barnevern, helsesøstre, lærere m.f.
Undervisning og infomøter
Vi holder undervisning om incest og seksuelle
overgrep samt om støttesenterets tilbud, til et
bredt spekter av fagfolk. Ansatte på skole og

barnehage, offentlige instanser,
interesseorganisasjoner. Vi holder også jevnlig
undervisning på barneskoler og ungdomskoler
hvor vi snakker med barna om seksualitet,
grenser og overgrep.
Barneskoleundervisning
Vi har vært ute og undervist elever på 4 – 6.
trinn på barneskoler i Oslo. I disse oppdragene
benytter vi oss av undervisningsopplegget
«Jeg er her», som vi laget i samarbeid med Redd
Barna i 2017. Elevene var svært engasjerte,
hadde utallige spørsmål og formidlet et klart
behov for å ha en trygg arene hvor de kan få
snakke om og stille alle spørsmål de går og
bærer på knyttet til seksuelle overgrep.
Vi har et tett samarbeid med skolen, ledelsen
og helsesøster i forkant og underveis. Skolen får
opplæring i undervisningen slik at de årlig kan
stå ansvarlig for det selv. Vi tilbyr også egen
undervisning til de ansatte med tema som
seksuelle overgrep, hvordan møte barna,
tverrfaglig samarbeid, beredskapsplan osv.
Dette forebyggende arbeid gir oss en unik
mulighet til å styrke barn med kunnskap og
opplysning, formidle hvor de kan få hjelp og
minske avstanden for fagfolk til å ta kontakt.
Alt av senterets arbeid gjennomsyres av den
direkte erfaringskompetansen vi får fra
brukerne.
I 2018 gjennomførte SMISO Oslo 70
undervisningsoppdrag for 4300 personer.
Disse inkluderte:
•
Elever og ansatte på barneskoler
•
Elever og ansatte på ungdomsskoler
•
Elever og ansatte på videregående
skoler
•
Elever og ansatte på folkehøgskole
•
Barnehageansatte
•
Storforeldremøter på barneskoler i
samarbeid med Redd Barna
•
OsloMet, med 7 undervisningsdager 		
for studenter på barnevernslinjen
•
Undervisning på Smerteklinikken på

•

•
•
•

Ullevål sykehus. Samarbeidet og 			
holdt undervisningen sammen med 		
en psykolog på Smerteklinikken.
Underviste alle ansatte på
barneskoler, ungdomskoler,
videregående og barnehager i 			
Elverum kommune. Over 1000
deltagere. Samarbeid med Redd 			
Barna.
Veiledningsoppdrag til studenter på 		
universitetsnivå
Offentlige tjenestesteder
Interesseorganisasjoner

STANDVIRKSOMHET
Norway Cup på Ekebergsletta Oslo
Vi stod på stand i 5 dager i løpet av Norway Cup
hvor vi snakket med barn og unge om seksuelle
overgrep

Ansatte og Helsesista under No finish line Oslo , september 2018.

No Finish line, Rådhusplassen Oslo
Vi stod på stand alle 4 dagene No Finish line
varte. Vi delte ut informasjon om senteret og
snakket med både deltakere og andre
interesserte. Vi hadde god brukermedvirkning
på arrangementet, både ved at brukerne stod
sammen med oss på stand og at de var aktive
i løypen. SMISO Oslo betalte deltakeravgiften
for alle våre brukere som ønsket å være aktive i
løypen.
Mela festivalen, Bjerke Oslo
Stiftelsen Melas hovedmål er å fremme
minoritetenes deltakelse i norsk offentlighet, og
kunstliv spesielt. Melafestivalen er en urban
festival for utøvende kunst og kulturuttrykk fra
hele verden.

Ansatte på stand på Norway cup, august 2018.

Abloom filmfestival, Oslo
Abloom er en ideell og frivillig organisasjon i
Oslo som hjelper barn og unge med
funksjonsnedsettelse. De har et spesielt fokus
på minoritetsspråklige. Hovedarrangementet
er den årlige filmfestivalen i november, hvor vi
pleier å ha stand.
Stovner Videregående skole, Oslo
Vi stod på stand på Verdensdagen for psykisk
helse 10. oktober.

”Krøllet papir som ikke kan krølles tilbake” skrev en ti år gammel
gutt til oss som svar på hva konsekvensene av seksuelle overgrep
kan være. Norway cup 2018.

TIDSSKRIFTET 1986
Tidsskriftet til SMISO Oslo,1986, har hatt et
travelt år. Det har vært et år preget av endring
og nye arbeidsoppgaver. Dette har gitt mye
lærdom, erfaring og felleskap blant ansatte og
brukere.

SMISO Oslo har derfor et stadig fokus på å løfte
tematikken og senterets tilbud til utsatte i
samfunnet, beslutningstakere og den vanlige
mann i gata.
-

Den mest markante endringen var endringen
av tidsskriftets navn fra Ikke Stikka til 1986, året
SMISO Oslo ble stiftet. Denne ble gjort som en
del av en ny satsning for å øke antall lesere og
abonnenter til tidsskriftet. Denne satsningen er
pågående.

-

Med denne satsningen ønsker vi å tydeliggjøre
formålet med magasinet, hvem målgruppen vår
er og hvem som kan bidra til magasinet.

-

Redaksjonen til 1986 har i 2018 bestått av åtte
brukere og tre ansatte. Dette er en økning på to
personer fra 2017. Redaksjonen til 1986 er åpen
for alle utsatte og nærstående fra hele landet.
Redaktør har i 2018 startet en rekke samarbeid
med eksterne aktører. 1986 har en målsetning
om å knytte seg til lignende tidsskrifter og
organisasjoner i Norge. Vi vil skape en arena
hvor seksuelle overgrep diskuteres, og hvor vi
kan publisere våre egne artikler og dermed øke
vår målgruppe.
Vi har i 2018 startet samarbeid med Redd
Barnas ungdomsorganisasjon PRESS, det
feministiske tidsskriftet Under Arbeid og en
rekke psykologer og psykologspesialister som
vil bidra ved å skrive kronikker til 1986.
Utgaven av tidsskriftet produsert i 2018 vil
publiseres i første halvdel av 2019.

PRESSE OG MEDIA
Kommunikasjon og annet utadrettet arbeid er
en viktig del av det forebyggende arbeidet mot
incest og seksuelle overgrep.

-

-

-

-

-

Faglig rådgiver Marianne Lind ble
intervjuet av Dagbladet i sammenheng
senterets navnendring.
Faglig rådgiver Marianne Lind ble
intervjuet av NRK radio høsten 2018.
Samarbeid med Norske Hemmeligheter –
SMISO Oslo skrev fire artikler som ble
lest av over 100 000 personer på sosiale
medier og Norske Hemmeligheter sin
hjemmeside.
Opprettet instagram-konto, som har
rundt 550 følgere per desember 2018.
Vi har litt over 1950 følgere på facebook.
SMISO Oslo ble omtalt av Helsesista på
hennes snap-profil på No Finish Line.
Daglig leder skrev kronikk i
Dagsavisen i sammenheng skolestart.
SMISO Oslo ble trukket frem av byråd
Inga Marte Torkildsen i hennes
julekalender.
SMISO Oslo ble referert til og
kommentert i bladet Psykisk Helse i april.
Journalister i Dagens Næringsliv har
konsultert SMISO Oslo ved to
anledninger høsten 2018.
NRK Ekko konsulterte SMISO Oslo om
radioprogram om pedofili høsten 2018.
Mediegruppen har vært i kontakt med
animasjonsselskapet Animer i
sammenheng produksjonen av animerte
informasjonsfilmer for senteret.
SMISO Oslo var i kontakt med nrk.no om
mulig sak fra mannshelgen i mai.

EKSTERNT
SAMARBEID
SMISO Oslo samarbeider bredt med
en rekke eksterne aktører, innen
forskjellige bransjer.
Messe for verdighet
I oktober arrangerte vi i samarbeid med Oslo
Domkirke, Kirkelig Ressurssenter mot vold og
overgrep, Dixi Ressurssenter for Voldtatte, Redd
Barna, Kirkens bymisjon, SSMM og Seksjon for
sosialpediatri (Ullevål sykehus) en fagdag og
messe for Verdighet i Oslo Domkirke.
I forkant av arrangementet ble det arrangert for
brukere av alle sentrene et skriveverksted ledet
av Elisabeth Torp. Tekstene ble utstilt under
fagdagen og messen. Fagdagen ble holdt i
Krypten i Oslo Domkirke og dagen ble avrundet
med Messe for Verdighet i Oslo Domkirke.
Temakveld om skam
I november arrangerte vi tredje året på rad i
samarbeid med Kirkelig Ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep og Dixi Ressurssenter for
Voldtatte, temakveld om SKAM. Temakvelden
ble holdt i Storsalen. Vi hadde forfatter og
psykoterapeut Marie Farstad som foredragsholder i tillegg til et musikalsk innslag.

ivaretagelse av skole.
Dokumentarfilmen er en fortelling om vold og
seksuelle overgrep, om langtidsvirkningene,
om det tverrfaglige samarbeidet rundt en jente
og om den vonde stillheten. Det er også fortellingen om en usedvanlig jente, om en ny start,
en modig familie, om mennesker i et system
som gjerne vil hjelpe og om håpet som ligger i
fremtiden.
Prosjektet et bygget rundt historien om
Emilie og rommer en kinodokumentar, et
digitalt kompetanseverktøy for lærere,
helsesøstre og barnehageansatte og en omfattende nasjonal visningsturné tilrettelagt for
kommunale ledere, skoleelever og frivillige
organisasjoner.
Filmen Lufteturen
Vi har hatt et samarbeid med filmselskapet
Icecube gjennom 2017 – 2018 i forbindelse med
deres filmprosjekt Lufteturen. Dette er en film
som setter lys på overgriperen. De ønsket å få
frem et mer nyansert bilde gjennom å vise hele
mennesket og ikke bare handlingen en
overgriper gjør.

Filmen Scener fra oppvekst
Vi har i 2018 hatt et samarbeid med
filmselskapet Sant & Usant i forbindelse med
dokumentarfilmen Scener fra oppvekst, som blir
lansert på kino høsten 2019.

Det hjelper lite å lete etter et monster. SMISO
Oslo har sittet i en referansegruppe sammen
med Dixi, Landsforeningen mot seksuelle
overgrep og Ila Landsfengsel. Denne
referansegruppen har gitt faglige innspill til
manus samt diskutert frem ulike måter å
benytte denne filmen i undervisning. SMISO
Oslo deltok også aktiv både før og under innspillingen ved å veilede skuespillere i deres
karakterer og gi innspill dramaturgisk for å få
filmen realistisk.

Vårt bidrag inn i dette prosjektet har vært å
komme med konkrete innspill og arbeid rundt
et fordypningsmateriale rettet mot lærere,
oppfølgingsspørsmål til elever for å ivareta
videre samtale etter filmen og hvordan legge
opp/forberede en visning, informasjon og

Vi søkte sammen med Icecube om midler fra
Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging
for å lage et undervisningsopplegg tilknyttet
filmen. Her fikk vi kr 110 000,-. Vi vil rette undervisningen ut mot blant annet fastleger. Dette vil
vi gjøre i 2019.

Gjennom dette samarbeidet har vi fått
muligheten til å bringe videre erfaringer våre
brukere sitter med når det kommer til relasjon
til overgriper og kompleksiteten det er når
overgriper er et menneske med gode og dårlige
sider og ikke bare er et monster. Vi får et nytt
verktøy vi kan benytte oss av i møte med
fagpersoner og SMISO Oslo blir synlige for alle
som ser filmen ved at navn og logo er tilstede.
Din Utvei
Vi ble kontaktet av Din Utvei (www.dinutvei.no)
på nyåret 2018. De hadde et ønske om å lage en
film som viser hvordan du blir møtt på et
støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.
Vi deltok gjennom å lage manus, tilpasset alle
sentrene i landet, og stilte våre lokaler til
disposisjon. En av våre ansatte ble filmet og den
ligger tilgjengelig på hjemmeside og facebook
til Din Utvei.

Storforeldremøte
I løpet av året har vi hatt 3 oppdrag sammen
med Redd Barna, Utsatt Mann og Politiet. Dette
har vært undervisning på barneskoler og en
ungdomsskole hvor FAU har invitert inn alle
foreldre fra alle trinn. Vi har kalt disse møtene
for «Storforeldremøter».
Her ble det blant annet gitt kunnskap om hva
seksuelle overgrep er, hvorfor barn ofte ikke
forteller, hvordan snakke med barn om
overgrep, nettovergrep og delt personlig
historie.
Det har variert fra 150 – 350 foresatte som har
vært tilstede. Vi erfarer hver gang at tematikken
opptar foresatte i stor grad, men det er vanskelig for mange å finne en måte og tilnærme seg
og snakke om seksuelle overgrep på.

Gjennom vår kompetanse, både den faglige og
den erfaringsbaserte kunnskapen fra brukere av
Dette ble en svært god måte for SMISO Oslo å
SMISO Oslo, har vi lang trening i å formidle på
promotere både vårt men også de andre sentre- en rolig, klar og ikke minst trygg måte.
ne i landet på.

Ansatte fra SMISO Oslo og barnevernsstudenter fra Oslomet samles etter workshop og undervisning på senteret, februar 2018.

Vi opplever at dette overføres til de som sitter
og hører på og spørsmålene og engasjementet
er derfor stor blant de som hører på.
Deltakelse i ressursgrupper
Deltok i 2018 i arbeidsgruppe som
evaluerte Kirkelig ressurssenter, ved VID
Deltok i 2018 i referansegruppe for
opptrappingsplanen mot vold og
overgrep 2015-220.
Nettverk for Selvhjelp i Oslo (NSiO er et
nettverk av frivillige- og ideelle
organisasjoner som representerer et 		
utvalg av muligheter for egenmestring 		
og økt livskvalitet for innbyggerne i
Oslo). Her er SMISO Oslo en aktiv
deltaker.
Forum for Barnekonvensjonen

ØKONOMI
SMISO Oslo sin drift er fullfinansiert av
Oslo kommune og Barne-ungdoms og
familiedirektoratet (Bufdir).
Tilskudd til ordinær senterdrift fra kommunen
skal til sammen dekke minst 20 prosent av
driftsutgiftene og utløser et statlig tilskudd på
inntil 80 prosent. Prosjekttilskudd og andre tilskudd som ikke er knyttet til ordinær drift utløser ikke statlig tilskudd.
I 2018 mottok vi kr 2.650.000 fra Oslo kommune
og kr 10.600.000 fra Bufdir. Vi fikk ikke prisjustert
driftsmidlene i 2018, for andre år på rad. Dette
gjorde driften utfordrende.
Vi mottar i tillegg midler fra Statens sivilrettsforvaltning for å dekke utgifter til advokatvakten vi
har i samarbeid med advokatfirmaet Salomon
og Johansen. I 2018 mottok vi kr 100.000,-.
Vi har i 2018 mottatt ca kr 50.000 i andre inntekter, herunder andel fra Grasrotandelen Norsk
tipping, egenandel sommerleir og donasjoner.

Styreleder Anette Clausen, brukere av senteret og varaordfører Kamzy Gunaratnam under markeringen av senterets navnendring, juni
2018.

