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VÅR VERKSAMHETSMODELL
PILARI ARBETAR MED NÄRA RELATIONER

En otrygg atmosfär påverkar familjen. Pilari 
erbjuder individuell hjälp för vuxna och barn, 
då våld i en nära relation förekommer eller har 
funnits i familjen. Hot om våld, till exempel 
fruktan för att läget ska tillspetsas till psy-
kiskt eller fysiskt våld, är tillräckligt för att 
ta kontakt.

Det kan vara svårt att själv identifiera våldet 
och dess konsekvenser. Genom att behandla 
våldsupplevelsen strävar man efter att för-
stärka människans egen livshantering och 
insikten om sig själv för att få ett slut på 
våldet och övervinna upplevelsen.

I arbetet prioriteras barnets välmående.  
Barnen blir utsatta för våld i familjen, även 
om det inte skulle rikta sig direkt mot dem 
eller att de själva ser det. Målet är att barnet 
blir hört, sett och beaktat vid en krissituation 
i familjen.

Barnets röst lyfts också fram, när man arbetar 
med en förälder. Målet är att stöda förälderns 
styrkor och uppmuntrade fostran samt att 
stödja växelverkan mellan föräldern och 
barnet.

• Tid kan man boka själv eller komma 
vägledd av en arbetare

• Arbetsformerna är individuella 
träffar, par- och familjeträffar samt 
nätverkssamarbete

• Tillsammans med klienten kommer vi 
överens om arbetssättet och om målen

• En arbetsperiod omfattar i genomsnitt 
fem besöksgånger

• Vid behov styr vi till en mera långvarig 
hjälp

• I vårt arbete iakttar vi Förbundets för 
mödra- och skyddshem kvalitetskriterier 
för arbete mot våld

Vid våld eller hot om våld i en nära relation erbjuder Pilari
• för en vuxen eller ett barn som upplevt våld, stöd för att hantera det och 

verktyg för att öka tryggheten.
• för vuxna eller barn som brukat våld, hjälp till en förändring och för att 

frigöra sig från våldet genom att stödja klienten för att finna sätt att 
lösa problemen, fria från våld.

• för barn och ungdomar, som upplevt eller utsatts för våld, en möjlighet 
att tryggt bearbeta sina erfarenheter med för åldersnivån lämpade 
metoder, så det förstärker barnets egna medel för att klara sig.

Om hela familjen är klient, erbjuder Pilari 
familjemedlemmarna hjälp individuellt, i par 
och med familjen så samtidigt som möjligt. 
Familjemedlemmarnas egna arbetare sam-
arbetar i en arbetsgrupp för att bistå familjen.

Målet för arbetet är att familjen ska finna 
verktyg för att hantera konflikterna och tron 
på att man klarar sig genom dem. Arbets-
metoderna är kognitiva samt fokuserade på 
lösningarna och resurserna.

Personerna på bilderna är inte förknippade med Turun ensi- ja turvakoti ry:s verksamhet.


