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Kvinnur kunnu venda sær til okkara, við ymiskum trupulleikum, og fáa ráðgeving og vegleiðing. Vit
bjóða kvinnum, útsettar fyri harðskapi, viðtalur og samrøðubólkar.
Kvinnur kunnu, saman við evt. børnum, gista á Kreppumiðstøðini, so longi tørvur er á tí.
3 starvsfólk, tilsamans 2 ársverk, starvast í Kvinnuhúsinum/Kreppumiðstøðini. Haraftrat eru tað 35
kvinnur ið arbeiða sjálvboðið í vaktarskipanini. Tær gera tað møguligt hjá kvinnum, útsettar fyri
harðskapi, at ringja og/ella flyta inn á Kreppumiðstøðina alt samdøgrið.
Vit hava í ár fingið hægri stuðulsupphædd av fíggjarlógini. Hettar hevur gjørt, at vit hava havt
møguleika at bjóða fleiri kvinnum samrøður við sálarfrøðing.
Vitanin, um harðskap, hjá starvsfólkunum, saman við viðtalum við sálarfrøðing ger, at vit hava eitt
gott tilboð til kvinnur. Kvinnur, útsettar fyri harðskapi, hava ofta livað við harðskapi í fleiri ár. Tað
hevur givið arr á bæði likam og sál. Sjónligu likamligu sárini lekjast, men tey sálarligu sárini
lekjast ikki í sama mun. Tað tekur langa tíð, áðrenn traumatisku upplivingarnar eru til at liva við.
Vegna eini serstaka játtan á fíggjarlógini hava kvinnnurnar havt í boðið at luttaka á einum skeiðið í
Mindfullness. Hettar tilboðið varð sera væl móttikið.
Kvinnuhúsið skipar fyri samrøðubólkum, har kvinnur, ið eru ella hava verið, útsettar fyri harðskapi
hittast, deila upplivingar, finna loysnir og stuðla hvørji aðrari. Tveir leiðarir eru í bólkunum.
Bólkarnir hittast 10 ferðir saman við bólkaleiðarunum. Eftir hetta er møguleiki hjá bólkunum at
halda áframm at hava fundir í Kvinnuhúsinum. Ein bólkur byrjar um várið og ein um heystið.
Í 2014 vóru 539 áheitanir til Kvinnuhúsið, 17 kvinnur og 12 børn gistu á Kreppumiðstøðini.
Kvinnuhúsið hevur húsast í KFUM síðan 1990. Vit hava í ár umvalt og fingið nakað av nýggjum
innbúgvi. Hettar var sera tiltrongt.
Ein stór tøkk til Føroya Landsstýri, kommunur, grunnar, feløg og einstaklingar ið hava stuðla
okkum fíggjarliga. Somuleiðis stóra takk fyri gávur, vit hava fingið.
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Hagtøl:
Fyri at skjalprógva tørvin á Kvinnuhúsinum og Kreppumiðstøðini, hava vit síðan fyrstu áheitan í
1990 ført hagtøl. Hagtalsblað verður útfylt við allar áheitanir og lýsir slagið av trupulleika.
Hagtølini eru navnleys, og kunnu ikki nýtast til at kenna tann persónin aftur ið stendur aftanfyri
áheitanina. Tølini snúgva seg um vaksin, um ikki annað er upplýst.
Áheitanirnar eru úr øllum kommunum í Føroyum. Á hvørjum ári eru nakrar áheitanir úr útlondum.
Áheitanir í 2014:
Í 2014 vóru tilsamans 539 áheitanir.
337
áheitanir úr bý
159
áheitanir av bygd
013
áheitanir úr útlondum
030
áheitanir vóru ikki upplýstar
54 ferðir vísti løgregla, lækni, Almannaverkið ella onnur kvinnum til Kvinnuhúsið
403 av teimum 539 áheitanunum vóru frá kvinnum ið ynsktu ráðgeving og vegleiðing
Hinar áheitanirnar vóru frá hesum: Monnum, mynduleikum, verkætlanum, ymiskum felagsskapum,
stovnum og ymiskir fyrispurningar.
Orsøk til áheitanina:
Niðanfyristandandi tøl byggja á tær 403 áheitanirnar frá kvinnum. Sama kvinna kann hava vent sær
við fleiri trupulleikum, tí samsvarar talið av áheitanum ikki við talið av orsøkum.
375 skyldast Harðskap
010
Stalking
014
Sundurlesing/hjúnarskilna
017
Maður/sambúgvi er misnýtari
037
Búskapur
023
Blóðskemd/kynsligur ágangur
034
Ymisk mentan
014
Bústaðarviðurskifti
033
Foreldramynduleiki
052
Samverurættur
004
Skifti
003
Konupengar
002
Ótrúskapur
014
Sálarligur trupulleiki
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Úrslit av áheitanini:
Allar kvinnur fáa ráðgeving og vegleiðing ella eitt lurtandi oyra, tá tær venda sær til okkara.
Kvinnan verður, um hon tørvar tað, víst víðari til m.a. Almannaverkið, Rættarhjálp Føroya,
Ríkisumboðið, Barnaverndarstovu, løgreglu, lækna ella viðgerðarstovn.
Aldurin á kvinnunum:
054 millum 20 – 29 ár
093
30 – 39 ár
135
40 – 49 ár
081
50 – 59 ár
019 yvir
60 ár
021
Ikki upplýst
Børn:
Kvinnurnar høvdu tilsamans 818 børn í aldrinum:
028 millum 00 – 02 ár
105
03 – 06 ár
122
07 – 10 ár
114
11 – 14 ár
111
15 – 18 ár
240
Yvir 18 ár
098
Ikki upplýst
Starv:
Allir samfelagsstættir eru umboðaðir.
224
Kvinnur eru í arbeiði ella undir útbúgving
075
Heimaarbeiðandi, arbeiðsleysar, fáa pensjón ella forsorgarhjálp
104
Ikki upplýst

Gistingar:
15 kvinnur og 10 børn hava gist á Kreppumiðstøðini í 2014. Av hesum gistu 10 kvinnur fyri fyrstu
ferð, 4 fyri aðru ferð og 3 fyri triðju ferð.
Gistingardøgn Vaksin + børn):
Kvinnur og børn hava gist á Kreppumiðstøðini í tilsamans 594 samdøgur.
08 kvinnur 01 – 09 samdøgur
02
10 – 19 samdøgur
03
20 – 29 samdøgur
02
30 – 39 samdøgur
01
80 – 89 samdøgur
01
90 – 100 samdøgur
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Aldur:
Kvinnurnar vóru millum 20 og 61 ár.
02 millum 20 – 29 ár
07
30 – 39 ár
03
40 – 49 ár
04
50 – 59 ár
01
yvir 60
Aldur á børnunum:
Børnini vóru millum 0 og 18 ár.
03 millum 00 – 02 ár
06
03 – 06 ár
01
07 – 10 ár
02
15 – 18 ár
Gistandi kvinnurnar høvdu tilsamans 33 børn. 12 av teimum gistu á Kreppumiðstøðini. Tað eru
oftast smærri børnini, ið gista saman við mammuni.
Flyting av Kreppumiðstøðini:
05 fluttu
heimaftur til mannin
02
maðurin fluttur út
05
til nýggjan búðstað
05
annað
Kvinnurnar gjalda 50 kr. fyri gisting pr. samdøgur. Haraftrat skullu tær sjálvar keypa og gjalda fyri
mat.
Harðskapurin:
08 kvinnur hava verið fyri likamligum harðskapi
17
hava verið fyri sálarligum harðskapi
13
hava verið fyri hóttanum
13
kvinnur upplýsa, at harðskapurin hevur vart í fleiri ár
14
eru ofta fyri harðskapi
03
umhugsaðu at melda mannin til løgregluna
01
hevur meldað mannin
Orsøk til harðskapin:
Kvinnurnar siga, at orsøkin til at maðurin fremur harðskap er:
06
partvís uppvøkstur
07
undirlutakenslur
11
misnýtsla
05
ymisk mentan
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Maðurin ið fremur harðskap:
Mennirnir eru úr øllum samfelagsstættum og finnast í øllum aldursbólkum.
08
hjúnafelagi
06
sambúgvi
03
annar
Mennirnir eru úr øllum samfelagsstættum

Áheitanir frá monnum:
16 áheitanir vóru frá monnum.
10
03
01
02

vóru úr bý
av bygd
úr útlandi
ikki upplýst

Orsøk:
01
08
04
03

boð til húsfólk
áheitan fyri kvinnu
ynskir samband við kvinnu
annað

Úrslit av áheitanini:
04
ráðgeving og vegleiðing
01
boð til húsfólk
11
vanlig samrøða
Tilknýti til arbeiðsmarknað:
08
í starvi
08
ikki upplýst
Aldur:
04
02
01
09

40 – 49 ár
50 – 59 ár
yvir 60
ikki upplýst

Búskapur:
Kvinnuhúsgrunnurin:
Inntøkur:
Kr. 1.434.497 (Landstýri, kommunur, gisting og annar stuðul)
Útreiðslur: Kr. 1.1.316.600 (Kreppumiðstøðin)
Eginpening.: Kr. 1.830.258 (Uppsparing til hús)
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Kreppumiðstøðin:
Inntøka:
Kr. 1.451.917 (Grunnurin og gávur)
Útreiðslur: Kr. 1.311.533
Kreppumiðstøðin leggur rakstarætlan fyri komandi ár fram fyri Grunnin. Síðani játtar
Kvinnuhúsgrunnurin pening til rakstur av Kreppumiðstøðini.

Kvinnuhúsfelagið:
Limatalið:
Limatalið var í 1989 287. Limatalið var 31.12.14 talið 79.
Limafundir:
Sjálvbodnu vaktirnar hava høvi at hittast, samskifta, geva og fáa íblástur.
Konuveitslan:
29. januar fylti Kvinnuhúsfelagið 25 ár. Í hesum sambandi bjóðaði felagið sjálvbodnu vaktunum ein
góðan bita. Ein tøkk fyri ólønta arbeiði.

Tær sjálvbodnu:
Arbeiðsbýti:
35
náttar- og vikuskiftisvaktir
05
nevnd í felagnum
03
nevndin í grunninum
Arbeiðsøki er býtt milum 36 kvinnur.
Okkara upplýsingar vísa, at sjálvbodnu vaktirnar, í allarflestu førum, eru kvinnur, ið eru virknar á
arbeiðsmarknaðunum.
Arbeiðstímar:
10.950
náttarvakt (15 t. x 365 dg. X 2)
02.976
vikuskiftis- og høgtíðsvakt (24 t. x 62 dg. x 2)
00150
limafundir (2 t. x 7 mðr. x 15 pers.)
00090
nevndarfundir (3 t, x 10 mðr. x 5 pers.)
00006
grunnurin (2 t. x 1 fund x 3 pers.)
14.172 t.
íalt

www.kvinnuhusid.fo
post@kvinnuhusid.fo
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