Kvinnojourplats
för missbrukare

Villa Vägen ut! Karin kan nu erbjuda
två kvinnojourplatser

Vägen ut! kooperativen
Vi är sociala företag vilket bland annat
innebär att vi ger arbete åt människor
som står utanför arbetsmarknaden.
Vi har ramavtal med kommun och
kriminalvård.
Villa Vägen ut! är ett DROGFRITT och
SMÅSKALIGT boende. Hit söker sig
människor FRIVILLIGT främst från fängelse och behandlingshem. Målet är att
den som lämnar Villa Vägen ut! ska ha
ett nytt socialt nätverk, arbete och en
aktiv fritid. ARBETE och DELAKTIGHET
har ett stort värde när det gäller att
bygga upp självförtroende och identitet.
De boende ska också arbeta med sig
själva och VILJA FÖRÄNDRA sina
attityder och sitt beteende. Medarbetarna
i halvvägshuset har EGENERFARENHET
av kriminalitet och/eller missbruk. De
är förebilder och visar att det går att
bygga upp ett nytt liv. Egenerfarenheten
garanterar också engagemang och
solidaritet. Medarbetarna har också ett
BARNPERSPEKTIV och kan ge stöd
och mod till de boende om och när det
handlar om att återuppta en kontakt
när det är bra för barnet.

”Villa Vägen ut! Karins akutplats för en
misshandlad kvinna skall stå öppen för alla
kvinnor som behöver den.
För Villa Vägen ut! Karin är det viktigt att
vara helt på det klara med vad vi erbjuder,
att det är en akutplats till en misshandlad
kvinna med ett missbruk. Vår uppgift är att
ta emot henne så att hon just då slipper stå
på gatan. Det kan vara för några timmar
eller för en längre tid. Den bedömningen får
man göra när kvinnan har fått skydd.
Det är viktigt med tydlighet. Vi erbjuder en
akutplats och skydd när en misshandlad
kvinna inte har någonstans att ta vägen”

Nu har Villa Vägen ut! Karin två kvinnojourplatser för misshandlade kvinnor med alkohol- och narkotikaproblem. När en
kvinna blir våldsutsatt i en nära relation är det ofta kvinnojouren
som erbjuder plats om hon behöver skydd.

Behandlingsenheten Norr –
två verksamheter under ett tak
Vi bistår med samtals- och psykosocial
behandling för utsatta grupper i stadsdelen, såsom narkotikamissbrukare,
kvinnor i riskzon för alkoholmissbruk
och gravida kvinnor med eget missbruk
eller som lever i en missbruksmiljö.
Vi vänder oss också till dem som har
någon anhörig som missbrukar alkohol
eller narkotika. Vår uppgift är dessutom
att bedriva motiverande och uppsökande
arbete.
Narkomanvårdsgruppen Norr med
inriktning på narkotikarelaterade problem.
Semillan för gravida kvinnor med missbruks- och social problematik.

”Man tänker fel när man tänker att
missbrukande kvinnor måste gå via
avgiftning för att därefter få hjälp.
Istället skulle man tänka att vi måste
ha en verksamhet där vi kan ta emot
kvinnor oavsett i vilket tillstånd de är
för de har rätt till hjälp när de har blivit
våldsutsatta”

De flesta kvinnojourer har inte möjlighet att ta emot kvinnor
med missbruk då man inte anser sig ha tillräckligt med resurser
vad gäller personal eller kunnande.
För en kvinna som missbrukar och drabbas av våld har det
inte funnits ett självklart ställe att vända sig till.

Men nu finns det!
Jourplatserna finns i anslutning till Villa Vägen ut! Karin.
För kontakt och mer information ring 031-91 27 41 eller
0736-88 99 74.
Platserna är i första hand till för kvinnor hemmahörande i
Göteborg, men i mån av plats också för kvinnor från Västra
Götaland och landet i övrigt.
Kvinnojourplatserna har skapats genom samarbete mellan
Vägen ut! kooperativen och Behandlingsenheten Norr, Social
Resursförvaltning. Projektet drivs med medel från Länsstyrelsen
i Västra Götalands län.

Kvinnojourplats för missbrukare
Välkommen att höra av dig till oss
tel: 031-91 27 41, 0736-88 99 74
e-post: vagenut@vagenut.coop
Postadress:
Villa Vägen ut! Karin
Skeppsbron 5-6
411 21 Göteborg

www.vagenut.coop

