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- Skyddat Boende/ Akutboende

Vi arbetar med individer som behöver skyddat boende eller akut boende, 
detta på uppdrag av kommuner i hela landet. Målgruppen i denna 
verksamhet är till exempel ensamma kvinnor, kvinnor med barn, 

hedersrelaterat våld eller hela familjer som har en aktuell hotbild. Vi tar  
givetvis emot män också .Våldets karaktär kan se ut på olika sätt, ofta är 

det en eller flera närstående som står för hotbilden. Men det kan även 
handla om individer med en kriminell bakgrund som till följd av 

det har en hotbild.

Vi utgår från individernas egna behov och finns behjälpliga om individen 
vill göra polisanmälan, behöver uppsöka vården mm.



Arbetet är stödjande och pedagogiskt inriktat. Stödinsatsen innebär att vi 
har ett helhetsfokus. Efter det individuella behovet utformar vi ett stöd, 
hur litet eller stort det ska vara. Vi stödjer och hjälper individen att hitta 
och upprätthålla sin egen förmåga och kraft att hantera den destruktiva 
situation man befinner sig i. På så sätt ska man kunna förändra sitt liv 
efter vad som är rimligt i situationen.

Barnets behov är centralt i vårt arbete. Barnkonventionens intention är en 
självklarhet för oss med att barns rättigheter ska tillförsäkras oavsett 
härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra skäl.

Mitt i en livskris där man är våldsutsatt har man fullt upp med att mentalt 
och fysiskt kunna överleva och få begrepp om vardagen. Ett dilemma är 
därför att man som förälder kan få känslan av att man brister i omsorgen 
över barnen/et. Det är för oss viktigt att stödja föräldern att efter förmåga 
kunna bekräfta och ta hand om sina barn. Därför är en nära kontakt med 
handläggande socialsekreterare naturlig för oss.



Vi tar emot uppdrag från hela Sverige. Vi har lägenheter över hela Stock-
holm och övriga landet. Boendet har rum med tillgång till kök etc. I boendet 
finns det möjlighet att ta med sig husdjur. Förutsättningen är att man ska 
kunna ta ansvar för sitt djur själv.

Vi har god kunskap och erfarenhet av att arbeta med individer som har en 
hotbild. Utöver detta har vi arbetat med individuella kontakter, familjer, 
skola, sjukvård och i samarbete med socialtjänst och rättsväsendet. 
Personalen är flerspråkig och vana att också arbeta med tolk. I princip kan 
vi placera under samma dag som en förfrågan kommer in.

Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat synsätt. I detta ingår en 
salutogen-hälsobefrämjande inriktning i form av hjälp till ökad självkänsla 
och därigenom återta sina egna verktyg och styrkor. Vår insats är att ha en 
stödjande och coachande roll. Känslan av förmåga att kunna känna sig 
trygga och att få en så rimlig bild som möjligt av sin situation de befinner 
sig i upprätthålla sin egen förmåga och kraft att hantera den destruktiva 
situation man befinner sig i. På så sätt ska man kunna förändra sitt liv efter 
vad som är rimligt i situationen.



Dygnet runt 073-660 10 51

KONTAKTA OSS:

Hör gärna av er om ni har frågor & 
ni är välkomna att komma på besök. 

Vi kan även besöka er om så önskas!


