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I nära samarbete
med socialtjänsten
Kvinnojouren Karlskrona är en idéburen, ej vinstdrivande
verksamhet. Vi eftersträvar ett nära samarbete med placerande socialtjänst och arbetar i enlighet med socialtjänstlagen. Vi uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för
skyddat boende.
Kvinnojouren Karlskrona tar emot våldsutsatta kvinnor
och män samt medföljande barn oavsett kön, etnicitet,
sexuell läggning och/eller religion. Vi har mångårig
erfarenhet av skyddsplaceringar, av att arbeta med
hedersrelaterad problematik samt att möta familjer i
utsatta livssituationer. Vi tar emot planerade och akuta
placeringar och vi har möjlighet att efter överenskommelse hämta skyddssökande på aktuell ort. Det finns tillgång
till bemanning dygnet runt. Kvinnojouren Karlskrona är
även HBTQ-certifierad.
Våra lokaler och skyddade boenden är tillgänglighetsanpassade och ligger centralt. Vi erbjuder enskilda lägenheter
som är trivsamt inredda för största möjliga hemkänsla
och säkerhet. Detta är ett led i att miljön är en viktig del i
nyorienteringsprocessen mot ett liv fritt från våld.
I lägenheterna är även husdjur välkomna och vi
samverkar med VOOV i Blekinge, www.voov.nu. Vi har
särskilda lokaler för samtal och social samvaro för såväl
vuxna som barn.
I verksamheten arbetar socionomer, beteendevetare samt
socialpedagog. Samtliga har djup och bred kunskap och
lång erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänsten,
utbildningsväsendet och kriminalvården samt från Barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

Placering
Placering vid Kvinnojouren Karlskrona sker efter beslut
av socialtjänster. Inför varje placering genomför vi tillsammans med den placerade en riskanalys utifrån den
våldsutsattas hotbild och aktuell situation. Vi upprättar
även tillsammans med den skyddssökande en genomförandeplan utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan.
Målen för placeringen följs regelbundet upp utifrån
upprättad genomförandeplan och en månadsrapportering
sammanställs och skickas till placerande socialtjänst.
Vid avslutad placering skrivs en slutrapport. Alla skydds
placerade även medföljande barn erbjuds kontaktperson,
stöd vid utflytt från skyddat boende samt eftervård i
öppen verksamhet.

Barnen i fokus
Ett tydligt barnperspektiv genomsyrar hela vår verksamhet. För varje barn upprättas genomförandeplan samt en
vecko- och månadsplanering. Detta för att barnet ska ges
en förutsägbar vardag med tydliga rutiner. För oss är det
viktigt att stimulera barns utveckling och lärande samt att
varje barn ges möjlighet till delaktighet och en känsla av
sammanhang.
Vi erbjuder pedagogisk omsorg efter barnets behov,
ålder och mognad. Kvinnojouren Karlskrona samverkar
med Karlskrona kommun för att bereda placerade barn
plats på förskola eller grundskola.
Verksamheten erbjuder för skyddsplacerade
vuxna och medföljande barn:
• Samtalsstöd enskilt och i grupp i enlighet med
samtalsmetodiken MI
• Förälder-barnsamtal
• Samtalsstöd för barn enligt TRAPPAN-modellen
• KBT-samtal
• Kris- och traumabearbetning
• Strukturerade hot - och riskbedömningar enligt
FREDA och PATRIARK

Vi erbjuder också:
• Stöd vid kontakt med hälso-och sjukvården
• Stöd vid kontakt med myndigheter och andra
samhällsinstitutioner (ansökan om skyddad identitet,
kontakt med Försäkringskassan, ansökan om bostad etc)
• Ekonomisk planering
• Stöd i rättsprocess
• Hälsofrämjande insatser till såväl vuxna som barn
• Olika sociala aktiviteter som genomförs med föreningens
personal och volontärer

Säkerhet
Kvinnojouren Karlskrona erbjuder hög säkerhet. Samt
liga skyddade boenden och lokaler är utrustade med
skalskydd samt fönster och splitterlarm. Personalen har
hög kompetens i säkerhetsfrågor och riskbedömningar,
och kartläggning av hotbild genomförs kontinuerligt.
I våra skyddade boenden finns väl utarbetade säkerhetsrutiner såväl för skyddsplacerade som för personal.
Vårt skalskydd består av:
• Säkerhet/skydd (inre & yttre)
• Direktlarm till väktare
• Lånetelefoner
• Spetskompetens inom digital säkerhet
• Kvalitetsgranskning av vårt skyddade boende,
som sker årligen

Förfrågan om placering
Placeringsförfrågan görs via telefon 0455-18803
eller mejla info@kvinnojourenkarlskrona.se
Verksamhetschef Ann-Katrin Stenlycke
Tel: 0455 - 18803
Mob: 0708 – 87 34 92
ann-katrin@kvinnojourenkarlskrona.se
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