
 
 

 

Verkefnaskýrsla fyrir verkefnastjóra klúbba 
 

Klúbbur:  Soroptimistaklúbbur Árbæjar 

Nafn verkefnastjóra: Guðrún Helga Bjarnadóttir 

Póstfang: ghbjarna@gmail.com 

Heiti verkefnis: Bella Net 

Upphaf verkefnis: Febrúar 2018 

Endir verkefnis: Er enn í vinnslu, Áætluð verklok er í febrúar 2019 

Staðsetning: Félagsmiðstöðin í Árbæ, Rofabæ 30 

Samstarfsaðili (ef á við): Forvarnarsamtökin Blátt áfram, verndarar barna. 

https://www.blattafram.is/   

Verkefnakjarni sem verkefnið fellur undir: 

Menntun, Valdefling, Útrýming ofbeldis gegn konum, Heilbrigði,  

 

Verkefni - saga: 

Skrifa setningu sem útskýrir verkefnið. 

" Bella net - Hópastarf fyrir stúlkur í félagsmiðstövum". Þar sem stúlkur á 

Norðurlöndum verða í síauknum mæli fyrir kynferðislegri áreitni býður Blátt áfram 

stúlkum upp á námskeið í styrkingu á sjálfsmynd og sjálfsvirðingu ungra stúlkna.  

Heimasíða verkefnisins í Svíþjóð : http://www.bellanet.se/en/ 

 

Hvers vegna valdi klúbburinn verkefnið? 

Til að fræða og leiðbeinda leiðbeinendum unglinga. Til að efla unglingsstúlkur og 

valdsvið þeirra, stuðla að aukinni sjálfsvirðingu og draga út áhættuþáttum er 

varðar heilsu, heilbrigði, kynheilbrigði, áfengi og önnur vímuefni.  

 

Hvernig framkvæmdi klúbburinn verkefnið? 

Með styrkupphæð að kr. 50.000 sem samtökunum Blátt áfram var afhent. Tveir 

starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar sátu leiðbeinendanámskeið hjá Blátt áfram og 

stýra í dag hópum unglingsstúlkna frá 13 ára aldri. Tveir starfsmenn 

félagsmiðstöðvarinnar til viðbótar koma til með að sitja sama 

leiðbeinendanámskeið í janúar 2019.  

https://www.blattafram.is/
http://www.bellanet.se/en/


 
 

Hvaða viðfangsefni var klúbburinn að vinna með? 

Klúbburinn lagði áherslu með þessu verkefni, á nokkur heimsmarkmið sameinuðu 

þjóðanna.  

3. Heilsa og vellíðan,  

4. Menntun fyrir alla,  

5 jafnrétti kynjanna 

    
 

Voru einhver vandamál sem komu upp og ef svo var hvernig voru þau leyst? 

Fyrst var áætlað að bjóða nokkrum stúlkum á Bella Net fræðslu á vegum Blátt 

áfram, en erfiðlega gekk að finna tíma fyrir það, þannig að í staðinn var 

starfsfólkinu boðið á námskeið til að leiða námsskeiðið sjálft.  

 

Var góður árangur að ykkur mati? 

Já við teljum við að jafnvel betri árangur hafi nást, þar sem þekkingin verður eftir í 

félagsmiðstöðinni og því verður hægt að keyra þetta námskeið – félagsmiðstöðinni 

að kostnaðarlausu á meðan að starfsfólkið vinnur þar.  

 

Kostnaður af verkefni: 

50.000 kr.  

 

Markhópur : Unglingsstúlkur og leiðbeinendur unglinga í félagsmiðstöðum. 

 

Hvað voru margir sem nutu góðs af verkefninu? 

4 starfsmenn sem hafa verið og verða þjálfaðir til að leiða verkefnið áfram. 

Óendanlegur fjöldi unglingsstúlkna frá 13 ára aldri um ókomin ár. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Endilega senda myndir, greinar úr blöðum, rannsóknir eða video af verkefninu  

þar sem við á. 

Frá leiðbeinendanámskeiðinu í september 2018 

 
 

Skrifa sögu eða yfirlýsingu frá stúlku eða konu sem naut góðs af verkefninu? 

Gert er ráð fyrir að þeir starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar sem hafa hlotið þjálfun 

og leyfi til að leiða verkefnið BellaNet skrifi skýrslu eftir að einu námskeiði er lokið 

og verður hún birt síðar.  Einnig verður leitast við að fá umsögn frá þátttakendum. 

 

 

 

 

Er klúbburinn búinn að fylla út PFR skýrslu á www.soroptimisteurope.org?  

Nei 

https://www.facebook.com/blattafram/photos/a.716798511695425/2286179258090668/?type=3
http://www.soroptimisteurope.org/

