Verksamhetsbeskrivning

www.fristadomsorg.se

DETTA INGÅR I VISTELSEN:
• Skydd och krisstöd till hotade och våldsutsatta
kvinnor och deras barn
• Personal på plats dygnet runt
• Kompetent personal relevant utbildning

Fristad är ett skyddat boende för kvinnor
och deras barn som utsatts eller riskerar att
utsättas för våld i nära relationer.

• Veckovisa gruppsamtal med en
traumaspecialiserad psykoterapeut
• Boendestöd samt stöd i myndighetskontakter

Boendet är bemannat dygnet runt och
utrustat med säkerhetsanordningar som
överfallslarm kopplat till ett vaktbolag,
kameraövervakning och säkerhetsglas samt
säkerhetsdörrar.

• Frukost dagligen för hela familjen
• Boendelösningar i olika storlekar med egen
dusch och toalett

Vi tror på att alla individer har olika
förutsättningar. Därför har vi ävenäven
möjlighet att stärka upp insatsen med
tilläggstjänster som komplett ADL-stöd som
exempelvis städhjälp, tvätt, matlagning,
inhandling m.m. Detta och mycket mer kan
erbjudas efter överenskommelse med den
placerande socialtjänsten.

• Boendelösningar för funktionshindrade och
rullstolsbundna personer
• Möjlighet att ta med djur (katt eller hund)
• Säkerhetsanordningar som säkerhetsdörrar och
fönster, kameraövervakning, larm,
överfallslarm
• Utslussningsboende i egen lägenhet med
boendestöd.

Tel. 073 96 46 109
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Vi har olika boendelösningar i olika storlekar för
olika familjekonstellationer.
Vi har både mindre rum, som passar för kvinnor
utan barn, men vi har även större lösningar med
flera rum som passar kvinnor med medföljande
barn. С

Tel. 073 96 46 109
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Vi strävar efter professionalisering i vår
organisation. Detta innebär att vi kan hålla
hög kvalitet i våra tjänster och ha personal på
plats dygnet runt.
Alla som arbetar inom verksamheten har rätt
kompetens i form av rätt utbildning samt
relevanta erfarenheter för uppdraget.

Vår strävan är att samtliga heltidsanställda
ska ha en humanitär eftergymnasial
utbildning.
Inom organisationen arbetar socionomer,
socialpedagoger, lärare, sjuksköterskor och
psykoterapeut.
Vi samarbetar även med experter inom barnoch vuxenpsykiatri.
Tel. 073 96 46 109
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Kvinnor som bor hos oss kommer att uppskatta
att alla våra boenden har tillgång till egen dusch
och toalett.
Det är någon som kommer att minska antalet
stressmoment i vardagssituationer och minska på
antalet onödiga konflikter.

Tel. 073 96 46 109
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Vi har hela landet som upptagningsområde
och står beredda för att ta emot kvinnor
dygnet runt, 365 dagar om året.

KONTAKTINFORMATION:
Vid frågor och placeringförfrågningar skriv
till: info@fristadomsorg.se

Vi kan vara behjälpliga med hämtning
dygnet runt i Västra Götalands län, Halland
och Jönköping län.

Diana Boman
Föreståndare
Telefon: 072 92 38 853
E-post: diana.boman@fristadomsorg.se

Vår jourtelefon är tilljänglig dygnet, kontakta
oss så hjälper vi er.

Alexander Kullander
Verksamhetschef
Telefon: 073 96 46 109
E-post: alexander.kullander@fristadomsorg.se

PRISER
• 1600 SEK per dygn
• 800 SEK per dygn för medföljande barn
• 400 SEK per dygn för medföljande djur

Tel. 073 96 46 109

Vid akuta ärenden efter kontorstid ring vår
Jourtelefon: 076 24 00 294
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