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Frá hugmynd að raunhæfri tillögu 
Hugmyndin að Dagsetrinu Ronju kom til þegar ég las frétt í Fréttablaðinu þar sem var viðtal Ölmu 

Lind og Emilie Jacob um stöðu heimilislausra kvenna á Íslandi, en þær hafa verið heimilislausar um 

hríð. Þá þegar hafði ég haft mikinn áhuga á fíknisjúkdómnum og öllum ólíku afleiðingum hans en 

Alma Lind og Emilie Jacob eru báðar með fíknisjúkdóminn. Mannréttindi og jafnrétti kynjanna er 

einnig mitt hjartans mál og brenn ég fyrir því að allir eigi jafnan rétt til góðs lífs. Í viðtalinu við Ölmu 

og Emilie snerti það mig þegar þær vinkonur töluðu um eymdina sem beið þeirra þegar neyðarskýli 

sem eru aðeins opin á kvöldin og yfir nótt lokuðu að morgni. Þá hefðu þær engan stað til þess að 

vera á yfir daginn sem varð til þess að þær nota frekar fíkniefni til þess að eyða tímanum þar til að 

skýlin opna aftur. Í fréttinni kom einnig fram það ofbeldi sem heimilislausar konur verða gjarnan fyrir 

af hendi karlmanna. Út frá lestrinum fann ég fyrir þeirri sterku tilfinningu að eitthvað þyrfti að gera 

varðandi framboð á úrræðum fyrir heimilislausar konur á Íslandi, þar af leiðandi kom hugmyndin af 

Dagsetrinu Ronju. Starfsemin er hugsuð sem vettvangur til að mæta heimilislausum konum sem hafa 

í engin hús að venda þegar neyðarskýli eru lokuð. Ronja er byggð á skaðaminnkandi hugmyndafræði, 

þangað geta konur komið á daginn og nýtt tímann á uppbyggjandi og jákvæðan hátt í öruggu 

umhverfi. Úrræði eins og dagsetrið Ronja hefur ekki aðeins jákvæð áhrif á þátttakendur heldur einnig 

samfélagið sem heild. 
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Dagsetrið Ronja; skaðaminnkandi dagúrræði fyrir 
heimilislausar konur á Íslandi  

 

Heimilisleysi á Íslandi er staðreynd sem samfélagið og stjórnvöld þurfa að horfast í augu við. Nýjustu 

tölur sýna töluverða fjölgun heimilislausra á Íslandi síðustu ár en nú eru alls 349 einstaklingar skráðir 

heimilislausir hér á landi. Af þessum 349 eru 32% skráðar heimilislausar konur, en heimilisleysi 

kvenna er dulið vandamál alls staðar í Evrópu og ekki síður á Íslandi. Mun meira er vitað um 

heimilisleysi karla í Evrópu heldur en kvenna og varpar það ljósi á misræmi í upplýsingum milli 

þessara tveggja kynja1. Rannsóknir hafa sýnt að ein af ástæðunum er sú að heimilislausar konur nýta 

sér síður þá þjónustu sem er í boði fyrir heimilislausa og forðast það að nýta sér kerfið til stuðnings 

en ástæðan fyrir því liggur ekki fyrir2. Heimilisleysi er kerfislæg orsök, einstaklingur er ekki 

heimilislaus útaf einum atburði í lífi sínu heldur stafar það af ýmsum vandamálum 

sem tengjast aðgengi að húsnæði á viðráðanlegu verði, atvinnumöguleikum, aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu og menntun3. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að áfengisvandi og/eða 

vímuefnanotkun er helsta orsök heimilisleysis hér á landi en á eftir því koma geðræð veikindi4.  

Dagsetrið Ronja hefur það markmið að þjónusta heimilislausar konur á Íslandi en rannsóknir 

hafa sýnt að heimilislausar konur eru sérstaklega viðkvæmur hópur og að brýn þörf sé á þjónustu 

fyrir þennan hóp5. Heimilislausar konur hafa verið skilgreindar sem áhættuhópur fyrir því að verða 

fórnarlömb kynbundins ofbeldis, andlegs-, líkamlegs- og kynferðisofbeldis af hendi karlmanns6. 

Einnig sýna rannsóknir að heimilislausar konur sýna hærri tíðni áfalla vegna kynferðisofbeldis heldur 

en jafnöldrur þeirra sem eru ekki heimilislausar 7. Þessar niðurstöður leiða í ljós að raunveruleiki 

heimilislausra kvenna er ólíkur karla og þess vegna er mikil þörf á því að skoða þennan hóp kvenna 

vel og styðja við þær. Vandi þeirra er gjarnan flóknari en karla og tilraunir til að mæta þörfum þeirra 

með sérstökum úrræðum hefur því miður ekki borið nægilegan árangur8. Allir eiga jafnan rétt til þess 

að upplifa velferð og að ekki sé brotið á mannréttindum þeirra en heimilisleysi er gróft brot á 

grundvallarmannréttindum. Að nota mannréttindi í umræðunni um heimilisleysi er nauðsynlegt til að 

 

1 Bretherton, J. og Pleace, N. (2018). Women and Rough Sleeping : A Critical Review of Current Research and Methodology. 
http://eprints.whiterose.ac.uk/138075/1/Women_and_Rough_Sleeping_Report_2018.pdf        
2 Mayock, P. og Bretherton, J. (ritstjórar). (2017). Women’s Homelessness and Domestic Violence: (In)visible Interactions. https://doi.org/10.1057/978-1-137-
54516-9_6 
3 FENTSA Youth. (2019). Homeless Rights are Human Rights: Report of the study organisedby FEANTSA Youth in Cooperation with European Youth Centre of the 
Council of Europe. Sótt af https://rm.coe.int/2019-feantsa-studysession-report/168093bc54  
4 Stjórnarráð Íslands. (2018, 22.mars). Tillögur Velferðarvaktarinnar um bættar aðstæður utangarðsfólks. Sótt af https://www.stjornarradid.is/efst-a-
baugi/frettir/stok-frett/2018/03/22/Tillogur-Velferdarvaktarinnar-um-baettar-adstaedur-utangardsfolks/   
5De Vet, R., Beijersbergen, M., Lako, D., van Hemert, A., Herman, D., og Wolf, J. (2019). Difference between homeless women and men before and after the 
transition from shelter to community living: A longitudinal analysis. Healt and Self Care: in the community, 28(6). DOI: 10.1111/hsc.12752   
6Kahan, D., Lamanna, D., Rajakulendran, T., Noble, A. og Stergiopoulos, V. (2020). Implementing a trauma-informed intervention for homeless female survivors of 
gender-based violence: Lessons learned in a large Canadian urban centre. Health & Social Care in the Community, 28(3). https://doi.org/10.1111/hsc.12913 
7Cronley, C., Hohn, K. og Nahar, S. (2018). Reproductive health rights and survival: The voices of mothers experiencing homelessness. Women & Health, 58(3). 
https://doi.org/10.1080/03630242.2017.1296060 
8 Bretherton, J. og Pleace, N. (2018). Women and Rough Sleeping : A Critical Review of Current Research and Methodology. 
http://eprints.whiterose.ac.uk/138075/1/Women_and_Rough_Sleeping_Report_2018.pdf        
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skilja kerfistengd vandamál sem leiða til heimilisleysis9. Ef einstaklingur er heimilislaus vegna fíknar 

og/eða geðrænna vandamála gefur hann ekki upp mannréttindin sín og hvað þá réttindi sín til góðrar 

heilsu, til félagsþjónustu, vinnu og til frelsis svo að eitthvað sé nefnt10.  

Dagsetrið Ronja er skaðaminnkandi úrræði en sú hugmyndafræði er yfirleitt notuð í 

tengslum við eiturlyfjanotkun og hefur það markmið að draga úr skaðlegum heilsufarslegum, 

félagslegum og efnahagslegum afleiðingum á þann sem notar vímuefni án þess að draga endilega úr 

notkuninni. Skaðaminnkandi hugmyndafræði tengist því mannréttindum og velferð, þar sem 

einstaklingnum er veitt þjónusta sama hvar hann er staddur í sinni fíkn. Samkvæmt henni er ekki í 

boði að leyfa fólki að þjást og deyja af orsökum sem hægt er að koma í veg fyrir11. Með því að vinna 

með þessum hætti er verið að virða og vernda grundvallarmannréttindi einstaklingsins og sjá til þess 

að viðkomandi geti átt möguleikann á bestu mögulegu heilsu miðað við aðstæður. Að bjóða upp á 

vettvang eins og Dagsetrið Ronju myndi hafa jákvæðar afleiðingar í för með sér á þann hátt að 

konurnar fá að upplifa frelsi, upplifa tilhlökkun fyrir því að hafa eitthvað fyrir stafni og síðast en ekki 

síst að upplifa bætta velferð. 

 

 

 

  

 

9 FENTSA Youth. (2019). Homeless Rights are Human Rights: Report of the study organisedby FEANTSA Youth in Cooperation with European Youth Centre of the 
Council of Europe. Sótt af https://rm.coe.int/2019-feantsa-studysession-report/168093bc54 
10 Harm Reduction International. (e.d.). What is harm reductionn: A position statement from Harm Reduction International. Sótt af http://www.ihra.net/what-is-harm- 
reduction  
11 Harm Reduction International. (e.d.). What is harm reductionn: A position statement from Harm Reduction International. Sótt af http://www.ihra.net/what-is-harm- 
reduction  
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Skilgreiningar 
Til þess að geta séð og skilið hversu mikil þörf sé á úrræði eins og Dagsetrinu Ronju er nauðsynlegt 

að skilja mikilvæg hugtök sem tengjast málefnum heimilislausra.  

Velferð 
Velferð er hugtak sem snertir öll svið mannlífsins, sá sem býr við andlega, líkamlega og félagslega 

velferð er einstaklingur sem lifir góðu lífi12 . 

Mannréttindi 
Mannréttindi eru algild siðferðisleg réttindi sem allir jarðarbúar búa yfir einfaldlega vegna þess að 

hann, hún, hán, þau, eru manneskja13 . 

Skaðaminnkun 
Skaðaminnkun (e. harm reduction) er hugtak sem er yfirleitt notað í tengslum við eiturlyfjanotkun. 

Þessi hugmyndafræði hefur það markmið að draga úr skaðlegum heilsufars-, félags- og 

efnahagslegum afleiðingum á þann sem notar lögleg eða ólögleg vímuefni án þess að draga endilega 

úr notkuninni. Þessi hugmyndafræði gagnast ekki aðeins vímuefnanotandanum heldur einnig 

fjölskyldu hans og samfélaginu14. 

ETHOS 
ETHOS skilgreinir heimilislaust fólk út frá húsnæðisaðstæðum þess. Samkvæmt ETHOS þýðir það að 

eiga heimili að eiga öruggan dvalarstað fyrir viðkomandi og hans fjölskyldu. Að viðkomandi geti haft 

næði út af fyrir sig og notið þess að eiga í samskiptum við aðra. Síðast ekki síst þarf húsnæðið sem 

viðkomandi býrí að vera lagalega samþykkt. Viðkomandi telst heimilislaus ef a) hann býr á götunni, b) 

upplifir húsnæðisleysi, c) lifir við ótryggar húsnæðisaðstæður og d) lifir í ófullnægjandi húsnæði15. 

Tómstundir og frítími 
Tómstundir er athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítíma einstaklings. Frítími er sá tími 

sem á sér stað þegar vinnu og öðrum skyldum er lokið16. Einstaklingur þarf að líta svo á að um 

tómstund sé að ræða til þess að athöfnin, hegðunin eða starfsemin flokkist sem tómstund og þarf 

þátttaka að vera af fúsum og frjálsum vilja. Til þess að um tómstund sé að ræða þarf athöfnin,  

 

12Embætti landlæknis. (2012). Tengslin milli líkamlegrar og andlegrar heilsu. Sótt af https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item14823/Tengslin-milli-
likamlegrar-og-andlegrar-heilsu  
13FENTSA Youth. (2019). Homeless Rights are Human Rights: Report of the study organisedby FEANTSA Youth in Cooperation with European Youth Centre of the 
Council of Europe. Sótt af https://rm.coe.int/2019-feantsa-studysession-report/168093bc54  
14Harm Reduction International. (e.d.). What is harm reductionn: A position statement from Harm Reduction International. Sótt af http://www.ihra.net/what-is-harm- 
reduction  
15Velferðarsvið Reykjavíkurborgar. (e.d.). Stefna í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir 2019-2025. Sótt af  
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/stefna_i_malefnum_heimilislausra_2019-2025_10.10.pdf  
16 Leitner, M. J. og Leitner, S. F. (2012a). Leisure enhancement (4. útgáfa). Urbana: Sagamore  

hegðunin eða starfsemin að hafa jákvæð áhrif á einstaklinginn, veita honum ánægju og auka 

lífsgæði hans til hins betra. 
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   Dagsetrið Ronja 
Dagsetrið Ronja er skaðaminnkandi dagúrræði fyrir heimilislausar konur. 

Þangað geta konur komið hvenær sem er frá klukkan 10:30 til 16:00 allan 

ársins hring. Þar sem það er notast við skaðaminnkandi hugmyndafræði er 

þeim konum sem eiga við áfengis- og/eða vímuefnavanda að stríða ekki gerð 

sú krafa til kvennana að þær hætti neyslu þegar þær nýta sér dagsetrið. Lögð 

er áhersla á að mæta konum á jafningjagrundvelli á þeim stað sem þær eru í 

lífinu. Það birtist þannig í starfseminni að konurnar og starfsfólk mynda sterk tengsl þar sem að 

annar aðilinn er ekki æðri hinum. Markmiðið er að konurnar líti á starfsfólkið sem kunningja sína eða 

jafnvel vini sína og er þátttakan í starfinu varin 100% trúnaði.  

Starfsemin býður upp á ýmsa afþreyingu fyrir konurnar, s.s. handverk, aðgang að tölvu, 

bakstur, heitt kaffi á könnunni og aðstöðu til þess að slappa af í öruggu umhverfi með kynsystrum og 

starfsfólki. Einnig fá þær hádegismat. Fjölbreytt dagskrá verður í boði og 2-3 sinnum í viku verður 

boðið upp á dagnámskeið sem öllum konum sem sækja Ronju er velkomið að taka þátt í en þátttakan 

er valfrjáls.  

Árið 2014 setti Velferðarsvið Reykjavíkurborgar á laggirnar knattspyrnulið fyrir heimilislausa 

karlmenn. Verkefnið hafði svipað markmið og Dagsetrið Ronja, en það var að ýta undir jákvæða 

virkni þátttakenda. Það var unnið með skaðaminnkandi hætti þannig mennirnir gátu mætt, sama í 

hvaða ásigkomulagi þeir voru og þátttakan var frjáls. Megin markmið verkefnisins var að mennirnir 

myndu finna fyrir jákvæðum tilfinningum, jákvæðri reynslu og að þeir hefðu eitthvað jákvætt fyrir 

stafni. Mennirnir sem tóku þátt í verkefninu sögðu að það veitti þeim gleði og  þeir finndu fyrir 

tilhlökkun fyrir æfingunum. Meira að segja voru sumir þátttakendur sem fóru að reyna að minnka 

neysluna sína til þess að vera betur í stakk búnir til að taka þátt í æfingunum sem er einmitt ein af 

jákvæðum afleiðingum skaðaminnkandi hugmyndafræði. Verkefni eins og þetta sem velferðarráð 

Reykjavíkur stóð fyrir sýnir það að þjónusta eins og Ronja myndi bjóða upp á myndi mjög líklega 

einnig hafa jákvæðar afleiðingar fyrir konurnar sem nýta sér úrræðið. Það er einmitt eitt af megin 

markmiðum starfseminnar að konurnar upplifi jákvæðar tilfinningar, að þær hafi eitthvað fyrir stafni 

og fá rými til þess einfaldlega að vera konur. 
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Leiðarljós  
Öryggi, virðing, sjálfsvirðing, jákvæð virkni, bætt lífsgæði, velferð og fordómaleysi er haft að 

leiðarljósi í Dagsetrinu Ronja.  

 

 

 

 

 

Framtíðarsýn 
 

• Að allar þær konur sem nýta sér Dagsetrið upplifi að í Ronju sé ekki brotið á mannréttindum 

þeirra og velferð þeirra sé í fyrirrúmi. 

• Dagsetrið Ronja bjóði heimilislausum konum upp á öruggan og heimilislegan stað sem þær 

geta nýtt sér yfir daginn allan ársins hring. 

• Að starfið í Ronju auki lífsgæði heimilislausra kvenna og hjálpi þeim að takast á við hindranir í 

lífi þeirra. 

• Að rekstur Ronju sé orðinn stöðugur og styrkir og stofnanir sjái til þess að úrræðið geti gengið 

þar sem Ronja er mikilvægur vettvangur fyrir heimilislausar konur á Íslandi. 

• Að stjórnendur og starfsfólk sýni frumkvæði og  þrói starfið til hins betra með hverju árinu sem 

líður og nýti þá reynslu sem Ronja aflar til þess að bjóða upp á sem besta mögulega þjónustu. 

• Að Dagsetrið Ronja sameini krafta sína við sveitarfélög og aðrar stofnanir í átaki við að útrýma 

fordómum í garð heimilislausra einstaklinga. 

• Að sveitarfélög, stofnanir og samfélagið sjái nauðsyn dagsetursins fyrir heimilislausar konur á 

Íslandi og samfélagið sem heild. Og þar af leiðandi veiti Ronju fjárhagslega styrki með árlegum 

greiðslum svo að starfsemin geti haldið áfram ár hvert. 

 

 

 

Heimilislausar konur sem nýta sér Ronju upplifa öruggt rými í dagsetrinu með kynsystrum sínum 

og starfsfólki. Áhersla er á að starfsfólk sýni þátttakendum virðingu umfram allt og vinni að því 

að auka sjálfsvirðingu þátttakandans og hvetja til jákvæðrar virkni. Allt starf sem fer fram í 

dagsetrinu hefur það að leiðarljósi að bæta lífsgæði og auka velferð kvenna sem nýta sér 

úrræðið og útrýma fordómum í samfélaginu.  
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Áherslur og hugmyndafræði 

Velferð og mannréttindi 

Það er réttur hverrar manneskju að upplifa mannréttindi. Mannréttindahugtakið og 

velferðarhugtakið tengjast þar sem að mannréttindi tryggja það að einstaklingur upplifi velferð. 

Heimilisleysi er gróft brot á grundvallarmannréttindum. Þó einstaklingur sé heimilislaus vegna fíknar 

og/eða annarra vandamála gefur hann ekki upp mannréttindin sín og hvað þá réttindi sín til góðrar 

heilsu, til félagsþjónustu, vinnu og til frelsis17. 

Velferð tekur mið af því hversu vel einstaklingum líður og gengur en það ætti að líta á velferð sem 

samfélagslegt fyrirbæri sem felst í því hvað sé gott fyrir samfélagið sem heild 18. Rannsóknir hafa sýnt 

að fólk sem býr við góða velferð hefur hærri tekjur, stendur sig betur í starfi, er hjálpsamara gagnvart 

öðrum einstaklingum og á betri og innihaldsríkari félagsleg samskipti við aðra 19. Til þess að tryggja 

að einstaklingur upplifi velferð er mikilvægt að hafa mannréttindi í huga. 

Fram kemur í Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna að allir eiga rétt til lífs, frelsis og 

mannhelgi20 . Þessi yfirlýsing er rauður þráður í gegnum starfsemi Ronju. Dagsetrið Ronja er 

vettvangur þar sem heimilislausar konur hafa frelsi til að mæta hvenær sem þær vilja. Áhersla er lögð 

á að allt sem fer fram í Ronju stuðli að aukinni velferð og auki lífsgæði þátttakenda. Starfsemi Ronju 

berst fyrir að ekki sé brotið á mannréttindum þessa hóps. 

Skaðaminnkun  
Megin markmið hugmyndafræðinnar er að mæta einstaklingum sem neyta vímuefna þar sem þeir 

eru staddir í lífinu og veita þeim þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda til þess að takmarka skaða 

sem getur orðið á þann sem notar efnin og aðra. Aðgerðir til þess að draga úr skaðlegum áhrifum eru 

mun auðveldari en að þvinga einstaklinginn til að gera eitthvað sem hann vill ekki eða hefur ekki getu 

í, þær eru byggðar á þörfum einstaklingsins. 

Ávinningur skaðaminnkandi hugmyndafræði er gríðarlega mikill fyrir einstaklinginn, samfélagið og 

efnahaginn. Með því að vinna með þessum hætti er verið að virða og vernda 

grundvallarmannréttindi einstaklingsins og sjá til þess að viðkomandi geti átt möguleikann á sem 

bestu mögulegu heilsu miðað við aðstæður21. 

 

17 Harm Reduction International. (e.d.). What is harm reductionn: A position statement from Harm Reduction International. Sótt af http://www.ihra.net/what-is-harm- 
reduction  
18 White, S. C. (2008). But what is Wellbeing?. Sótt af https://people.bath.ac.uk/ecsscw/But_what_is_Wellbeing.pdf 
19 Diener, E., Seligman, M. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being. Sage journals,5(1). https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x 
20 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna nr.3/1948 
21 Harm Reduction International. (e.d.). What is harm reductionn: A position statement from Harm Reduction International. Sótt af 
http://www.ihra.net/what-is-harm- reduction 
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Öruggt rými 
Öruggt rými (e. safe space) er kenning sem er algeng í feminískri umræðu en þá er talað um vettvang 

þar sem aðeins konur geta mætt. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að með því að bjóða upp á öruggt 

rými þá veitir það þeim konum sem nýta sér vettvanginn aukna öryggistilfinningu og það hefur 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og félagsleg tengsl. Einnig hafa rannsóknir sýnt að konum finnast 

þær upplifa meira frelsi til að vera þær sjálfar, sérstaklega þær konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi af 

hendi karlmanns. Þær konur sem hafa nýtt sér öruggt rými segja að aðstæðurnar verði til þess að 

þær upplifa meira tilfinningalegt frelsi sem gerir það að verkum að þeim finnst þær fá aukið rými til 

þess að vera manneskja og þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að verið sé að kyngera þær 22. Eins og 

fram hefur komið eru heimilislausar konur sérstaklega viðkvæmur hópur. Það er ekki til neitt 

dagúrræði sérstaklega fyrir þennan hóp og er úrræði eins og Ronja nauðsynlegur vettvangur til að 

bjóða heimilislausum konum upp á. Komið hefur í ljós að heimilislausar konur verða oftast fyrir 

ofbeldi af hendi karlmanns23 og þess vegna telur Dagsetrið Ronja að mikilvægt sé að bjóða upp á 

kynjað úrræði, þar sem útilokað er að þátttakendur geti mætt karlmanni sem hefur beitt þær ofbeldi. 

Með því að taka aðeins á móti konum telur Dagsetrið Ronja að úrræðið mæti miklu betur 

raunverulegri þörf heimilislausra kvenna.  

Heimilislausar konur þurfa öðruvísi þjónustu heldur en heimilislausir karlar og vegna þess að 

Dagsetrið Ronja tekur aðeins á móti konum er hægt að sníða starfsemina sérstaklega að þörfum 

þessara kvenna. Það er því eitt af lykilmarkmiðum Ronju að þátttakendum líði vel og finni fyrir öryggi 

þegar þær nýta sér úrræðið.  

Heimilislausar konur 
Heimilisleysi kvenna er dulinn vandi á Íslandi en lítið er til af upplýsingum um þennan hóp. Ein helsta 

orsök heimilisleysis á Íslandi er talin vera áfengis- og vímuefnavandi, en allt að 62% þeirra sem eru 

heimilislausir eiga við fíknivanda að stríða. Sérstaklega hafa heimilislausar konur það slæmt þar sem 

sá sorglegi veruleiki birtist að ef þær eiga við fíknivanda að stríða eru þær oft upp á ofbeldimann 

komnar24 . Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að raunveruleiki þessara kvenna er allt annar en karla, 

þær hafa verið skilgreindar sem áhættuhópur fyrir því að verða fórnalömb kynbundins ofbeldis25. 

 

22 Lewis, R., Remnant, J., Sharpe, E. og Redpath, R. (2015). „Safe space“ Experiences of Feminist Women-Only Space. Sociological Research Online, 20(4). Doi: 
10.5153/sro.3781 
23 Kahan, D., Lamanna, D., Rajakulendran, T., Noble, A. og Stergiopoulos, V. (2020). Implementing a trauma-informed intervention for homeless female survivors of 
gender-based violence: Lessons learned in a large Canadian urban centre. Health & Social Care in the Community, 28(3). https://doi.org/10.1111/hsc.12913 
 24 Stjórnarráð Íslands. (2018, 22.mars). Tillögur Velferðarvaktarinnar um bættar aðstæður utangarðsfólks. Sótt af https://www.stjornarradid.is/efst-a-
baugi/frettir/stok-frett/2018/03/22/Tillogur-Velferdarvaktarinnar-um-baettar-adstaedur-utangardsfolks/   
25 Kahan, D., Lamanna, D., Rajakulendran, T., Noble, A. og Stergiopoulos, V. (2020). Implementing a trauma-informed intervention for homeless female survivors of 
gender-based violence: Lessons learned in a large Canadian urban centre. Health & Social Care in the Community, 28(3). https://doi.org/10.1111/hsc.12913 
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Þær sýna hærri tíðni áfalla vegna kynferðisofbeldis heldur en kvenkyns jafnöldrur þeirra sem eru ekki 

heimilislausar26. 

Ekki eru til nákvæmar tölur yfir heimilisleysi kvenna en hópur kvenna sem nýtir sér úrræði á borð við 

Konukot hefur stækkað gríðarlega í gegnum árin. Árið 2005 nýttu 42 konur sér athvarfið en það sem 

af er árinu 2020 eru konurnar orðnar 112 27. Til eru þrjú úrræði sem eru aðeins ætlað konum. 

Dyngjan og Hringbraut bjóða upp á langtímabúsetu og Konukot er neyðarathvarf. Konukot er opið 

frá kl. 17:00 til 10:00 daginn eftir.  

Það skiptir miklu máli að konurnar hafi einhvern stað að sækja á daginn og vonar Dagsetrið Ronja að 

starfsemin geti verið sá staður.  

Frítími nýttur á jákvæðan og uppbyggjandi hátt 
Þegar einstaklingur upplifir heimilisleysi þá fylgir því gjarnan atvinnuleysi og því erfitt að meta hver 

frítími þeirra sé. Ronja lítur svo á að þátttakendur nýti sér starfsemina í sínum frítíma. Sem sagt 

þegar konurnar hafa engum öðrum skyldum að gegna geta þær mætt í dagsetrið. Eitt af megin 

markmiðum starfseminnar er að aðstoða konurnar við að nýta daginn í eitthvað jákvætt og 

uppbyggilegt. Dagskrá Ronju er fjölbreytt og því auðvelt fyrir alla að finna eitthvað sem hentar þeim. 

Þátttakendum gefst tækifæri á að prufa nýja hluti og þar að leiðandi kynnast sjálfri sér og sínu 

áhugasviði upp á nýtt. Þó svo að konurnar mæti í dagsetrið ber þeim ekki skylda að taka þátt í 

skipulagðri dagskrá. En þá hafa þær rými til að hafa það náðugt í öruggu umhverfi með kynsystrum 

sínum og starfsfólki. Í Ronju fá konurnar rými til að vera bara konur með ólíkar skoðanir, væntingar, 

áhugamál, þekkingu og reynslu.  

Þverfaglegt starf 
Þegar talað er um þverfaglegt starf er átt við að ólíkir fagaðilar vinna saman að sameiginlegu 

markmiði. Hver og ein fagstétt hefur ákveðnu hlutverki að gegna og kemur með sína reynslu og 

þekkingu inn í starfið. Ávinningur þverfaglegs samstarfs er sá að ólíkir fagaðilar koma með 

mismunandi sérþekkingu inn í starfið og komast saman að því hvað best sé að gera hverju sinni 28. 

Með starfi sem þessu eru ákvarðanir, atburðir og aðstæður séðar frá öllum sjónarhornum 

einstaklingsins og verður til þess að hægt sé að bjóða konunum upp á sem fjölbreyttustu þjónustuna. 

 

 

26 Cronley, C., Hohn, K. og Nahar, S. (2018). Reproductive health rights and survival: The voices of mothers experiencing homelessness. Women & Health, 58(3). 
https://doi.org/10.1080/03630242.2017.1296060 
27 Rauði krossinn. (2020). Efni: Framtíð Konukots og rekstur þess. Sótt af https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/framtid_konukots_og_rekstur.pdf    
28 Jones, L., Holmes, R. og Powell, J. (2005). Early childhood studies; a multiprofessional perspective. Sótt af 
http://digilib.stiem.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/283/1/__Early_Childhood_Studies.pdf 
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Jafningjamiðað samstarf  

Allir í Dagsetrinu Ronju eru jafnir og leggur starfsfólk Ronju mikið upp úr því að þátttakendur upplifi 

jafningjamiðað andrúmsloft meðal allra í húsinu. Starfsfólk mætir þátttakendum á jafningjagrundvelli 

öllum stundum en þegar talað er um jafningjagrundvöll er átt við það þegar fagfólk og einstaklingar 

með persónulega reynslu af andlegum áskorunum tala saman og starfa sem jafningjar 29. 

Bætt samfélag 
Allt það sem hefur komið fram hingað til eru þættir sem hjálpa ekki aðeins konunum sem nýta sér 

úrræðið heldur hafa einnig áhrifa á samfélagið sem heild. Sú stefna sem Dagsetrið Ronja tileinkar sér 

hefur það markmið að stuðla að samfélagslegri velferð. Með því að mæta þessum konum þar sem 

þær eru og reyna að aðstoða þær út frá því og bjóða þeim upp á aðstöðu sem leggur áherslu á 

velferð kvennanna ættu lífsgæði þeirra að batna en á sama tíma samfélagsins.  

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

29 Hugarafl (e.d.). Hvað felst í jafningjagrundvelli?. Sótt af http://hugarafl.is/tag/jafningjagrundvollur/  
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Húsnæði 
Það er ósk Dagsetursins að geta haft húsnæði sem rúmar mest 50 konur til 

að byrja með. Ástæðan fyrir 50 konum er sú að gert er ráð fyrir því að ekki 

muni allar heimilislausar konur nýta sér úrræðið á hverjum degi og/eða dvelja 

þar allan daginn. Það myndi henta vel að húsnæðið væri staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu svo að konurnar þurfi ekki að ferðast langt ef þær eru 

að nýta sér úrræði eins og Konukot. Þar sem að Dagsetrið Ronja vill útrýma 

fordómum þá vill Ronja að starfsemin sé í þéttbýli. 

Vegna þess hvernig þjónustu Ronja býður upp á þarf húsnæðið að hafa nokkur rými/herbergi. 

Æskileg aðstaða:   

- Eldhúsaðstaða og borðstofa. 

- Sjónvarpsherbergi með sófum.  

- Tölvuaðstaða.  

- Meðal stór rými þar sem námskeið verða haldin. 

- Herbergi fyrir listaafþreyingu.  

- Herbergi fyrir heilbrigðisþjónustu. 

- Herbergi fyrir sálfræðitíma og ráðgjöf. 

- Herbergi með sófum fyrir afslöppun. 

- Þrjú salerni.  

o Samkvæmt vinnueftirlitnu eiga að vera 3 salerni á 

stöðum þar sem 31-50 konur eru saman 

komnar30. 

- Starfsmannaaðstaða. 

 

 

 
  

 

30 Vinnueftirlitið. (1995). Reglur um húsnæði vinnustaða. Sótt af 
https://www.vinnueftirlit.is/media/upload/files/log_og_reglur/reglur_og_reglugerdir_sem_heyra_undir_vinnuverndarlog/581_1995.pdf  
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Starfsfólk  
 

Eins og fram hefur komið leggur Dagsetrið Ronja mikið upp úr þverfaglegu starfi. 

Þar að leiðandi yrði starfsfólk með ólíka menntun ásamt nokkrum sjálfboðaliðum. 

Til að byrja með hefur Ronja þrjá fastráðna einstaklinga. Gert er ráð fyrir því að 

forstöðukonan sé með tómstunda- og félagsmálafræðimenntun og 

aðstoðarforstöðukonan sálfræðimenntuð. Gert er ráð fyrir að þriðji starfsmaðurinn sé 

hjúkrunarfræðimenntaður. Þar sem að þeir sem reka starfsemina eru með ólíka menntun myndar það 

þverfaglegt starf. Hér að neðan má sjá hlutverk fastráðins starfsfólks, þekkingu þess og sérsvið: 

Tómstunda- og félagsmálafræðingur: Forstöðukonan er tómstunda- og 

félagsmálafræðimenntuð og sér um starfsemina. Kjarni starfseminnar snýr að miklu leiti að 

hennar fagi. Þar sem að tómstunda- og félagsmálafræðingar hafa sérstaka þekkingu í að leiða 

saman fólk á öllum aldri, stuðla að félagslegum þroska og hæfni með fjölbreyttum 

viðfangsefnum. Þeir hafa sérstaka trú á manneskjunni og mætti samveru einstaklinga og nota 

fjölbreyttar leiðir til þess að ná því markmiði. Fagleg þekking tómstunda- og félagsmálafræðinga 

er meðal annars að skilja ákveðna hegðun einstaklinga og styrkja þá með því að leiðbeina þeim 

um samskipti og þá hvernig konurnar geta lifa í sátt við umhverfi sitt31. Tómstunda- og 

félagsmálafræðingur mun sjá um alla dagskrá og almenna umgengni við þátttakendur 

 

 

 

31 Menntavísindasvið Háskóla Íslands. (e.d.). Tómstunda- og félagsmálafræði. Sótt af https://www.hi.is/sites/default/files/ingunney/skjol/tomstunda-
_og_felagsmalafraedi.pdf  

Sálfræðingur: Er aðstoðarforstöðurkona. Hún aðstoðar forstöðukonuna við að reka 

starfsemina en hún tekur einnig að sér sálfræðiaðstoð. Kostur þess að aðstoðarforstöðukonan 

sé sálfræðimenntuð er að hún er sérfræðingur í andlegri heilsu sem kemur sér einkar vel í starfi 

með tómstunda- og félagsmálafræðingi sem hefur sérstaka þekkingu á félagslega þættinum. 

Sálfræðingar eru sérfræðingar í andlegri heilsu og eru menntaðir í að skilja hugsun, hegðun og 

tilfinningar fólks. Þeir geta aðstoðað konurnar sem eiga meðal annars við geðrænan vanda að 

stríða og/eða áföll með samtalsmeðferð. Sálfræðingur hefur einnig færni til að hlusta á líðan 

einstaklinga og veitir faglega ráðgjöf  með það markmið að bæta velferð og heilsu kvennanna. 
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Hjúkrunarfræðingur: Sér um allt það sem snýr að heilbrigðisstarfsemi í Ronju. Ásamt því að hafa 

sérfræðiþekkingu í að meta og bregðast við þörfum fólks á öllum aldri út frá heilbrigði, lífsgæðum 

og heilsufarsvanda32. Hjúkrunarfræðingar hafa sérstaka þekkingu á lífræðilegum afleiðingum vanda 

eins og fíknisjúkdómsins. Hjúkrunarfræðingur bíður upp á skaðaminnkandi þjónustu fyrir konurnar 

og er í nánu samstarfi við Frú Ragnheiði sem er skaðaminnkandi heilbrigðisþjónusta á vegum Rauða 

Krossins. 

 

Annað fagfólk 
Annað fagfólkið kemur inn í gegnum þjónustusamning við það sveitafélag sem 

Ronja er staðsett í, sálfræðiþjónustur, Rótina og SÁÁ. Markmiðið er þó að í 

framtíðinni verður allt það fagfólk sem nefnt er hér að neðan fastráðið. Þegar það 

kemur inn er það við frá opnun til lokunar vegna þess að konurnar þurfa ekki að 

panta tíma heldur eru aðstoðin/samtölin með óformlegum hætti. Ronja telur það 

henta betur þeim hópi sem hún þjónustar. 

Hér má sjá fagfólk sem mun starfa að hluta til í Ronju: 

Sálfræðingur sem sér séstaklega um samtalsmeðferðir. Hann er í húsinu á mánudögum, 

miðvikudögum og föstudögum því þá er boðið upp á sálfræðiaðstoð. Hugmyndin er að vera í samstarfi 

við sálfræðiþjónustu þar sem 1-2 sálfræðingar skiptast á að koma og eru frá því að dagsetrið opnar og 

þar til það lokar. 

 

 

 

32 Háskólinn á Akureyri. (e.d.). Hjúkrunarfræði: er námið fyrir þig?. Sótt af https://www.unak.is/is/namid/namsframbod/grunnnam/hjukrunarfraedi  
33 Félag áfengis og vímuefnaráðgjafa. (e.d.). Kjarni. Sótt af https://far.is 

Áfengis- og vímuefnaráðgjafar hafa þann tilgang að styrkja og bæta lífsgæði einstaklinga sem eiga 

við áfengis- og vímuefnavanda að stríða með áherslu á að hjálpa konunum að draga úr eða hætta notkun 

vímuefna. Einnig aðstoða þeir einstaklinga við að skilja fíknisjúkdóminn og afleiðingar hans með því að 

styðja konurnar til jákvæðra breytinga með samtölum, viðtölum, fræðslu og hópavinnu33. 
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Félagsráðgjafi hefur faglega þekkingu í að efla styrkleika með sérhæfðri meðferðarvinnu í 

einstaklings- eða hópmeðferðum. Hann sér um að veita margþætta aðstoð. Í fyrsta lagi veitir hann 

sálfélagslega meðferð t.d. með því að skoða fjölskylduaðstæður og hlutverk með þeim tilgangi að 

kortleggja stuðningsnet konunnar. Einnig kannar hann hvernig konurnar eru í stakk búnar að taka við 

nýjum hlutverkum. Í öðru lagi veitir hann konunum ráðgjöf um samfélagsleg réttindi með því að 

aðstoða konurnar við umsóknir um félagsleg réttindi, leitast við að finna úrræði í stuðningsneti fólks 

og tengja það við aðila eða stofnanir sem veita viðeigandi þjónustu. Aðstoð við fjárhag, atvinnu, 

endurhæfingu og aðrar breytingar á félagslegri stöðu tilheyrir meðal annars ráðgjöf um samfélagsleg 

réttindi34.  

 

Á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og föstudögum eru 

áfengis- og vímuefnaráðgjafi í húsinu og bjóða upp á viðeigandi 

ráðgjöf frá klukkan 10:00 til 16:00. Það er ósk Ronju að vera í 

samstarfi við SÁÁ varðandi áfengis- og vímuefnaráðgjafa, en þá eru 1-

2 ráðgjafar ráðnir til þess að skipta þessum dögum á milli sín og vinna 

þá heilan vinnudag hjá dagsetrinu. Á mánudögum, þriðjudögum, 

miðvikudögum og föstudögum er félagsráðgjafi í húsinu. En hann er á 

vegum þess sveitafélags sem Ronja er staðsett í. Félagsráðgjafinn er 

frá klukkan 10:30 til 16:00. 

Sjálfboðaliðar 
 

Sjálfboðaliðar eru til staðar fyrir þátttakendur og aðstoða við alhliða verkefni. Sjálfboðaliðar fá 

engin laun greidd en vinnan er hluti af upplifun og veitir viðkomandi reynslu. Skýr greinamunur er á 

sjálfboðaliðastörfum og launþegum35. Hlutverk sjálfboðaliða hjá Ronju er að mestu leyti félagslegt. 

Sem sagt hefur hann það hlutverk að veita konunum félagsskap sem einkennist af skilningi og 

fordómaleysi. 

 

 
 

 

 

34 Landspítali. (e.d.). Félagsráðgjöf. Sótt af https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/felagsradgjof/  
35 Starfsgreinasamband Íslands. (e.d.). Sjálfboðaliðar. Sótt af https://www.sgs.is/kjaramal/ýmislegt/sjalfbodalidar/  
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Kostnaðar- og rekstraráætlun 
Dagsetrið Ronja er sjálfseignarstofnun. Nánast allt fjármagn kæmi með styrkjum frá ríkinu, 

sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, félagssamtökum og frjálsum framlögum. Það er 

framtíðardraumur Ronju að ríkið, sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og félagssamtök sjái nauðsyn 

þessa úrræðis og sjái sér fært að aðstoða Ronju fjárhagslega með árlegum styrkjum. Dagsetrið Ronja 

er tveggja ára tilraunaverkefni sem gerir starfseminni kleift að þróa starfið með hverjum deginum 

sem líður. Áhersla er lögð á að halda vel utan um starfsemina með skriflegum og tölulegum gögnum 

svo að Ronja geti afhent þeim sem styrkja verkefnið og sýnt hvernig rekstrinum er hagað. Með 

þessum hætti er einnig hægt að sýna fram á velgengni verkefnis sem styður frekar við þá fullyrðingu 

að Dagsetrið Ronja er nauðsynlegur hlekkur í íslensku samfélagi. Einnig nýtir dagsetrið þessi gögn til 

rökstuðnings þegar sótt er um styrki. 

Dagsetrið Ronja mun leigja húsnæði af því sveitarfélagi sem hún yrði staðsett í til að byrja. Markmið 
Ronju er að í framtíðinni muni hún eignast sitt eigið húsnæði fyrir starfsemina.  

Í Ronju er á hverjum degi boðið upp á kaffi, hádegismat og millimál. Matur og drykkir eru fengin sem 
styrkur til Ronju frá stórverslunum og styrkjum frá veitingarstöðum. 

Stofnkostnaður 
 Áætlaður kostnaður  

Húsnæði 300.000 ISK 

6 Borð 160.000 ISK 

50 Stólar 150.000 ISK 

6 Sófar 250.000 ISK 

3 Skrifborð 75.000 ISK 

5 Húsgögn (Kommóður, 
Hillur) 

50.000 ISK 

4 Gólfteppi 35.000 ISK 

8 Myndir á vegg 0 ISK (Fengið sem gjöf) 

Leirtau fyrir 50 manns 50.000 ISK 

Eldhúsáhöld 15.000 ISK 

Ískápur 80.000 ISK 

Uppþvottavél 20.000 ISK 

2 pakkar Klósettpappír 3000 ISK 
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2 pakki Handsápa 4000 ISK 

2 pakkar Handþurrkur 3000 ISK 

Sjónvarp 30.000 ISK 

4 Tölvur 300.000 ISK 

2 Hátalarar 20.000 ISK 

15 +/- Bækur og tímarit 0 ISK (Fengið sem gjöf) 

5 +/- Borðspil 0 ISK (Fengið sem gjöf) 

3 Spilastokkar 0 ISK (Fengið sem gjöf) 

Mánling 30.000 ISK 

Litir 15.000 ISK 

Pappír 25.000 ISK 

Strigar 15.000 ISK 

Skæri 3000 ISK 

Pennar  5000 ISK 

Blýantar 4000 ISK 

Penslar 30.000 ISK 

Hjúkrunarvörur 700.000 ISK 

Heildarkostnaður:  2.372.000 ISK 

 

Rekstaráætlun, 12 mánuðir 
Húsnæði 3.600.000 ISK 

Laun 14.400.000 ISK 

Matur 0 ISK 

Drykkir 0 ISK 

Salernis vörur 43.000 ISK 

Hjúkrunarbúnaður 4.200.000 ISK 

Endurnýjun á listabúnaði 169.000 ISK 

Árs heildarkostnaður: 22.412.000 ISK 
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Áskoranir 

Það eru ýmsar áskoranir sem Dagsetrið Ronja myndi þurfa að takast á við þar sem slíkt starf hefur 

ekki verið til áður á Íslandi. Hér eru taldar upp nokkrar þeirra: 

1. Að fá konur til að nýta sér starfið. 

2. Konurnar geta mætt í mismunandi ásigkomulagi. 

3. Að hjálpa þátttakendum að fá sem mest út úr starfinu, auka sjálfsálit og vellíðan. 

4. Að allar konurnar nái saman, að gott andrúmsloft sé einkennandi fyrir Dagsetrið. 

5. Að eiga nægt fjármagn til þess að halda starfseminni gangandi. 

 

Hvernig ætlar Dagsetrið Ronja að takast á við 

þessar áskoranir? 

Dagsetrið Ronja lítur svo á að án áskoranna þá væri ekki 

hægt að bæta starfið. Það eru fleiri áskoranir en þessar 5 en 

Dagsetrið hefur ákveðið að lista upp megin áskoranirnar og 

lausnir við þeim. 

1. Til þess að fá konur til að nýta sér starfið er mikilvægt að auglýsa og upplýsa aðra þjónustu 

sem er í boði fyrir heimilislausar konur svo að sú þjónusta viti af úrræðinu. Með þeim hætti er 

hægt að hjálpast að við að hvetja konurnar til að mæta í Dagsetrið. 

Dæmi um þjónustu fyrir heimilislausar Konur sem Dagsetrið óskar eftir nánu samstarfi 

við: Frú Ragnheiður, Konukot og velferðarsvið bæjarfélaga. 

2. Eins og fram hefur komið býður Ronja upp á þverfaglega þjónustu til þess að geta þjónustað 

þennan hóp sem allra best. Það er alltaf einstaklingur á vakt sem er í stakk búinn að takast á 

við vanda ef hann kemur upp. Þar sem að Dagsetrið Ronja er skaðaminnkandi úrræði þá er 

það hlutverk starfsfólks að grípa þátttakendur ef eitthvað kemur upp á og bjóða upp á starfið 

sama hvaða bjátar á. Þetta er eitt af meginmarkmiðum Ronju að halda utan um þátttakendur 

og mæta þeim þar sem þær eru staddar. Enginn er sendur í burtu. 

3. Með því að bjóða upp á frjálsa þátttöku, jafningjamiðað starf og fjölbreytta 

afþreyingu/tómstundir trúir Dagsetrið Ronja því að konurnar fái sem mest út úr starfinu og 

það auki sjálfsálit og vellíðan þátttakenda. 

4. Það geta komið upp samskiptaerfiðleikar á milli þátttakenda Ronju eins og alls staðar þar sem 

fólk kemur saman. Þar sem virðing er eitt af gildum dagsetursins þá er mikilvægt að allir sýni 

hana. Ef upp koma vandamál á milli þátttakenda mun starfsfólk hjálpa konunum að leysa þau 
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svo að allir geti tekið þátt í starfinu án vandamála. Ekki verður gerð krafa um fyrirgefningu 

heldur það að leggja vandamálin til hliðar, sýna umburðarlyndi í garð hvers annars og reyna 

að njóta starfsins sem er í boði. 

5. Það er ósk Ronju að geta boðið upp á starfið svo lengi sem þörf er á því. En því miður spilar 

fjármagn stóran sess í því. Með því að halda utan um starfið með skýrslum og könnunum sem 

þátttakendur taka þátt í er hægt að sýna fram á mikilvægi starfseminnar á blaði. Þá getur 

Dagsetrið Ronja skilað af sér þeim gögnum til styrktaraðila í von um að fá fjármagn.  

Öllu starfi fylgja áskoranir og svör við þeim eru ekki endilega þau réttu í fyrstu. Eins og fram hefur komið 

eru fyrstu tvö ár Ronju tilraunaverkefni sem gefur starfseminni aukið svigrúm til þess að læra af 

reynslunni, finna hvað það er sem hentar best fyrir konurnar á vettvangi sem þessum og á hvaða hátt 

sé best að mæta þörfum heimilislausra kvenna. Dagsetrið Ronja mun því ávallt reyna að gera betur til 

þess að geta boðið þessum hópi upp á sem besta þjónustu. 

 

Hindranir 

Dagsetrið Ronja telur mikilvægt að gera sér grein fyrir hindrunum sem geta komið upp í starfi. Með 

því að vera meðvitað um hindranir auðveldar það Dagsetrinu að takast á við þær ef einhverjar 

skyldu koma upp. 

- Kona mætir í slæmu ásigkomulagi. 

- Vandamál koma upp á milli þátttakenda. 

- Karlmaður reynir að koma inn í dagsetrið. 

- Áfengis- og/eða fíkniefnaneysla.  

- Starfsmannavöntun. 

- Húsnæði ekki nógu stórt fyrir alla þátttakendur. 

- Starfsmaður á erfitt með að starfa á jafningjagrundvelli. 

- Fordómar. 

- Fáar konur nýta sér úrræðið. 
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Tækifæri 

Starfsemi eins og Dagsetrið Ronja bíður upp á tækifæri fyrir alla sem að því koma.  

- Tækifæri fyrir þátttakendur til þess að öðlast betra líf út frá skaðaminnkandi hugmyndafræði. 

- Tækifæri fyrir fagfólk til að bæta við sig þekkingu um heimilislausar konur á Íslandi. Með 

aukinni þekkingu er hægt að bæta þjónustu fyrir þennan hóp. 

- Tækifæri fyrir stjórnvöld til að bæta þjónustu fyrir heimilislausar konur á Íslandi. 

- Tækifæri til þess að útrýma fordómum. 
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Dæmi um vikudagskrá Ronju 
Eins og fram hefur komið er konunum frjálst að taka þátt ef dagskrá er í boði. Dagsetrið Ronja telur 

það jákvætt þegar konur mæta aðeins til þess að mæta, þá eru þær samt sem áður í öruggu umhverfi 

og hafa val til þess að taka þátt ef þeim snýst hugur.  

Á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum er boðið upp á sálfræðiráðgjöf. Á mánudögum, 

þriðjudögum, miðvikudögum og föstudögum eru áfengis- og vímuefnaráðgjöf og/eða félagsráðgjöf í 

boði. Sálfræðiaðstoðin og ráðgjafaviðtöl eru með nokkuð óformlegum hætti þar sem að konurnar 

þurfa ekki að panta tíma, heldur geta komið við ef þær vilja nýta sér þjónustuna. 

Heilbrigðisþjónustan er alltaf aðgengileg og frjáls aðgangur að allri afþreyingu. Þó svo að það sé ekki 

nein dagskrá yfir daginn hvetur starfsfólk þátttakendur til þess að nýta sér það sem er í boði í Ronju.  

Í upphafi hverrar viku fá konurnar blað með dagskrá vikunnar. Ástæðan fyrir að þær fá blað er sú að 

ekki er gert ráð fyrir því að konurnar hafi allar aðgang að snjallsíma eða tölvu utan Ronju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánudagur 

Á Mánudögum er ekki dagnámskeið, heldur 
er opið hús. Á mánudögum eru alltaf 
sálfræðingar og ráðgjafar í húsinu. 

Kl: 10:00: Dagsetrið opnar 

Kl: 10:00-12:00: Heitt kaffi á könnunni og 
nasl með kaffinu. Konurnar geta gert það 
sem þeim langar til. Til dæmis: 

- Slakað á og spjallað 
- Horft á sjónvarpið 
- Nýtt sér tölvuaðstæðuna 
- Nýtt afþreyingaherbergið í að mála, 

prjóna eða spila. 

Kl:12:00-13:00: Boðið er upp á hádeigismat. 

Kl: 13:00-16:00: Þátttakendum frjálst að 
gera það sem er í boði í Ronju til lokunar. 

 

Þriðjudagur 

Á þriðjudögum er alltaf boðið upp á 
mismunandi dagnámskeið. Hver og ein kona 
ræður hvort hún vilji taka þátt. Tilgangur allra 
námskeiðanna er fyrst og fremst að hafa 
gaman. Einnig eru AA fundir á hverjum 
þriðjudegi. Á þriðjudögum eru alltaf ráðgjafar í 
húsinu. 

Kl: 10:00: Dagsetrið opnar 

Kl: 10:00-12:00: Tómstunda- og 
félagsmálafræðingur sér um leiklistar- og 
félagsfærni námskeið.  

- Þær konur sem vilja ekki taka þátt er 
frjálst að gera það sem er i boði í 
Ronju. 

Kl: 12:00-13:00: Hádegismatur  

Kl: 13:10-14:10: Kvenna AA fundur, 
sjálfboðaliðar frá AA samtökunum koma með 
fund. Þeim konum sem eru með áfengis- 
og/eða vímuefnavanda er frjálst að taka þátt. 

Kl: 14:10-16:00: Frjáls tími til lokunar. 

 

Mánudagur 

Á mánudögum er ekki dagnámskeið, heldur 
er opið hús. Á mánudögum eru alltaf 
sálfræðingar og ráðgjafar í húsinu. 

Kl: 10:00: Dagsetrið opnar 

Kl: 10:00-12:00: Heitt kaffi á könnunni og 
nasl með kaffinu. Konurnar geta gert það 
sem þær langar til. Til dæmis: 

1. Slakað á og spjallað 

2. Horft á sjónvarpið 

3. Nýtt sér tölvuaðstöðuna 

4. Nýtt afþreyingarherbergið í að 
mála, prjóna eða spila. 

Kl: 12:00-13:00: Boðið er upp á hádegismat. 

Kl: 13:00-16:00: Þátttakendum frjálst að 
gera það sem er í boði í Ronju til lokunar. 
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Miðvikudagur 

Þennan miðvikudaginn ætlar starfsfólk að 
baka með þátttakendum og bjóða síðan upp 
á afraksturinn með kaffihúsa stemmningu. Á 
miðvikudögum eru alltaf sálfræðingar og 
ráðgjafar í húsinu. 

Kl: 10:00: Dagsetrið opnar. 

Kl: 10:00-11:30: RONJU KAFFIHÚS 

Konunum er boðið að taka þátt í að breyta 
Ronju í „kaffihús“ fyrir þátttakendur og 
starfsfólk.  

Þær sem vilja taka þátt í bakstrinum fá að 
velja uppskriftir, á meðan þær sem vilja sjá 
um kaffi og kakó fá að gera það. 

Kl: 11:30-14:00: Notaleg kaffihúsa 
stemmning, þar sem þátttakendur og 
starfsfólk nýtur þess að hlusta á tónlist, 
borða og drekka kaffi og/eða kakó. 

Kl: 14:00-16:00: Engin dagskrá, frjáls tími til 
lokunar. 

 

Fimmtudagur 

Á fimmtudögum eru dagnámskeið og 
umræðuhópar. 

Kl: 10:00: Dagsetrið opnar. 

Kl: 10:00-12:00: Umræðuhópur; 
Mannréttindi. Umræðuhópar virka þannig 
að konurnar sitja í hring með starfsfólki og 
ræða opið um ákveðin málefni. Tilgangurinn 
með þessu er að fræða hver aðra og deila 
með hverri annarri reynslu og fleira. Eins og 
með allt starf sem er í boði þá taka þær 
konur þátt sem vilja. 

Kl: 12:00-13:00: Hádegismatur. 

Kl: 13:00-15:00: Myndlistarnámskeið.  

Konunum er velkomið að halda áfram með 
verkin sín hvenær sem er eða þangað til þær 
telja að þau séu tilbúin. Síðan ef þær vilja 
gefst þeim tækifæri á að selja verkin á 
sölumarkaði sem er haldinn fyrir almenning 
tvisvar sinnum á ári. 

Kl: 15:00-16:00: Engin dagskrá, frjáls tími til 
lokunar. 

 
Föstudagur 

Þennan föstudaginn elda þær konur sem 

vilja hádegismat fyrir þátttakendur og síðan 

verður boðið upp á „Bíó“. Á föstudögum eru 

alltaf sálfræðingar og ráðgjafar í húsinu. 

Kl: 10:00: Dagsetrið opnar. 

Kl: 10:00-12:00: Tvennt í boði á þessum 

tíma: Umræðuhópur; Samskipti eða að elda 

saman hádegismatinn. 

- Þeim konum sem ekki vilja taka þátt 

er frjáls önnur afþreying. 

Kl: 12:00-13:00: Hádegismatur. 

Kl: 13:00-15:00: Bíó 

Kl: 15:00-16:00: Frjáls tími til lokunar. 
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Ávinningur Ronju 

Dagsetrið Ronja hefur það markmið að bæta lífsgæði heimilislausra kvenna á Íslandi. En rannsóknir á 

skaðaminnkandi þjónustu hafa sýnt að hún hefur ekki aðeins góð áhrif á þann sem hún þjónustar 

heldur einnig samfélagið sem heild36. 

Því heldur Dagsetrið Ronja fast í þá hugmyndafræði að ef haldið er utan um heimilislausar konur á 

þeirra grundvelli þá beri það þann ávöxt að bæta samfélagið sem við búum í. Allir eiga rétt á að 

upplifa frelsi og njóta lífsins, þó svo einstaklingar eigi við einhver vandamál að stríða tekur það ekki 

þann rétt frá þeim. 

Ávinningur fyrir þátttakendur: 
® Öruggt rými.  

® Þátttakendur hafa val og eru ekki þvingaðir til að taka þátt. 

® Aðgengi að heilbrigðisþjónustu.  

® Þátttakendur hafa eitthvað fyrir stafni ef þeir nýta sér Dagsetrið. 

® Aðgengi að sérfræðingum sem aðstoða við sálræna þætti. 

® Aðgengi að fagfólki sem getur aðstoðað með félagsleg málefni. 

® Aðgengi að tómstundum og annarri afþreyingu. 

® Aðgengi að jákvæðum félagsskap. 

® Þátttakendur nýta frítíma sinn á jákvæðan hátt. 

® Þátttakendur hafa eitthvað fyrir stafni ef þeir nýta sér Dagsetrið. 

® Þátttakendur hafa val og eru ekki þvingaðir til að taka þátt. 

® Þátttakendur fá þekkingu á réttindum sínum. 

® Þátttakendur finna fyrir skilningi og stuðningi gagnvart þeim aðstæðum sem þeir eru í. 

® Þátttakendur upplifa öryggi yfir því að vita hvar þeir geta verið á daginn ef þeir hafa engan 

annan stað til að vera á. 

® Þátttakendur upplifa aukið sjálfstraust/sjálfsálit. 

® Þátttakendur finna fyrir aukinni vellíðan.  

® Þátttakendur sem eiga við áfengis- og/eða vímuefnavanda að stríða geta fundið fyrir löngun 

til þess að finna lausn við þeim vanda. 

 

36 Harm Reduction International. (e.d.). What is harm reductionn: A position statement from Harm Reduction International. Sótt af 

http://www.ihra.net/what-is-harm- reduction  
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® Þátttakendur upplifa bætta velferð. 

Ávinningur fyrir samfélagið 

® Fjölskyldur og vinir þátttakenda finna fyrir ró að vita að konurnar eiga öruggan stað að degi til. 

® Minnkun á sjúkdómum sem tengjast fíkniefnaneyslu þar sem konurnar hafa aðgengi að 

hreinum búnaði og heilbrigðisþjónustu. 

® Færri dauðsföll vegna ofskammta af eiturlyfjum. 

® Minnkar sýnilegan fíkniefnabúnað þar sem Dagsetrið Ronja sér um að farga honum. 

® Færri glæpir, konurnar þurfa síður að grípa til þessa örþrifaráðs ef þær fá mat og öruggt skjól. 

® Minna álag á heilbrigðisþjónustu vegna kynbundins ofbeldis. 

® Færri innlagnir á geðdeild þar sem konurnar fá faglega andlega hjálp ef þær vilja hjá 

dagsetrinu. 

® Aukin þekking á aðstæðum heimilislausra kvenna á Íslandi. 
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Að lokum 
Starfsemi eins og Dagsetrið Ronja er hvergi að finna í íslensku samfélagi. Eins og fram hefur komið 

eru heimilislausar konur afar viðkvæmur hópur og þess vegna er starfsemi sem þessi nauðsynlegur 

hlekkur í íslensku samfélagi. Heimilislausar konur þurfa á öruggu rými að halda til þess að fá að vera 

þær sjálfar og til þess að gleyma sér um stund. Með því að bjóða upp á Dagsetrið Ronju er verið að 

tryggja að fylgt sé grundvallarmannréttindum kvennanna og á sama tíma er verið að skapa aðstæður 

sem auka velferð kvennanna ef þær nýta sér úrræðið. Það er hlutverk samfélagsins að mæta 

heimilislausum konum og bjóða þeim upp á bestu mögulegu þjónustu. Allir eiga rétt til betra lífs og 

með Dagsetrinu Ronju býðst heimilislausum konum vettvangur til þess. Dagsetrið Ronja trúir því að 

aðstæðurnar skapa vandann en ekki einstaklingurinn og með því að bjóða upp á starfsemi eins og 

Ronju skapast vettvangur til þess að konurnar fái að upplifa aukna velferð þrátt fyrir aðstæðurnar 

sem konurnar þurfa að takast á við utan dagsetursins. Hjálpumst að við að tryggja heimilislausum 

konum grundvallarmannréttindi! 

 


