
MARISSA verkfærin eiga að auðvelda samvinnu stofnanna og samtaka sem vinna að því að veita þolendum 
ofbeldis stuðning annarsvegar og konum sem glíma við áfengis- og vímuefnavanda hinsvegar. Einnig eiga 
þau að aðstoða þessar stofnanir og samtök til að bæta þjónustu sína fyrir þær konur sem eru bæði þolendur 
ofbeldis og að glíma við áfengis- og vímuefnavanda.

Verkfærin:   Skimunarlistar
  Tilvísunareyðublöð
  Eftirfylgnieyðublað
  Gátlistar um samstarf við aðrar stofnanir

Fyrir hvern?:  Gátlistarnir eru notaðir innanbúðar fyrir samtök/stofnanir svo hægt sé að ákveða hvers konar 
samstarf er mögulegt og raunsætt á þessum tímapunkti. 

Hin verkfærin eru spurningalistar sem reyndir fagaðilar geta notað til að fá upplýsingar frá konum sem leita sér 
aðstoðar hjá viðkomandi stofnun eða samtökum. Eyðublöðin eru ekki ætluð öðrum einstaklingum, svo sem 
fjölskyldumeðlimum kvenna sem leita sér aðstoðar.

Hvenær skal nota verkfærin?: ?: Hægt er að nota skimunarlistana snemma í ferlinu, í fyrstu viðtölunum. 
Athugið þó að konurnar sem leita sér stuðnings eru mögulega ekki alltaf tilbúnar til að deila þeim upplýsingum 
sem spurt er um í skimunarlistunum snemma í ferlinu og en geta verið tilbúnar til þess seinna meir. Því er hægt 
að koma aftur að skimunarlistunum, eða hluta þeirra, seinna í ferlinu þegar konan er tilbúin að deila þessum 
upplýsingum.

Tilvísunareyðublöðin eru notuð þegar í ljós hefur komið að þjónustuþegi er að glíma bæði við ofbeldi og 
áfengis- og vímuefnanotkun og þörf er á að vísa á samtök eða stofnun með viðeigandi sérhæfingu.

Eftirfylgnieyðublaðið er notað eftir að þjónustuþegi hefur hætt að nota þjónustu samtakanna eða stofnunarinnar 
reglulega og er ætlað til þess halda tengslum við þjónustuþega. Það er hægt að notast við það 2-6 mánuðum eftir 
síðasta fund, eða þegar hentar best fyrir ráðgjafa og þjónustuþega. Hægt er að nota eftirfylgnieyðublaðið oftar 
en einu sinni.

Athugið: Einungis skal nota eftirfylgnieyðublaðið ef þjónustuþegi hefur gefið leyfi fyrir eftirfylgni áður en hún 
hætti að nota þjónustuna formlega. 

Mikilvægt:  Í verkfærunum er viðkvæmum persónuupplýsingum safnað saman. Huga þarf að því þegar þau 
eru varðveitt og þeim deilt að farið sé eftir lögum um persónuvernd.

LEIÐBEININGAR FYRIR MARISSA VERKFÆRIN

Útgáfa þessi er á ábyrgð MARISSA-verkefnisins og endurspeglar ekki endilega skoðanir Evrópusambandsins.


