
Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och 
HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation 
och/ eller lever i en hederskontext. Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade 
boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. 

Skyddat boende med individens behov, 
självbestämmande och självständighet i centrum
Vi erbjuder tillfälligt skyddat boende som följer socialstyrelsens riktlinjer. 
Boendena är geografiskt utspridda för att öka säkerheten för våra stödsökande. 
Våra stödsökandes hälsa och säkerhet är viktig för oss, och vi genomför 
individuella säkerhetsplaneringar och handlingsplaner för både vuxna och 
medföljande barn. Vi finns tillgängliga dygnet runt, och vid förfrågning kan 
placeringen ske omgående. 
Vi tar inte emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik.

Barnperspektiv
Vi tar emot barn mellan 0-17 år i vårdnadshavares sällskap. Varje barn får 
en egen kontaktperson som har huvudansvar för att följa ärendet under 
placeringstiden med barnets bästa i fokus. För att kvalitetssäkra och 
samordna vårt arbete med barn har vi har en barnansvarig med kompetens i 
Trappanmodellen.

Kontaktpersonen ansvarar för att barnen får en säker inskrivning på skola/
förskola inom tre veckor. Om barnet inte kan börja skolan i anslutning till 
placeringens början, kan vi erbjuda undervisning av ett lärteam på vårt 
aktivitetscenter. På centret anordnar vi också aktiviteter under lov och 
ledigheter samt födelsedags- och högtidsfiranden.

Somaya  
- för ett liv fritt från våld

Vad vi erbjuder 
placerande myndighet:
• Kompetens inom HBTQI och heder.
• Flerspråkig personal. 
• Kvalificerat kontaktmannaskap.
• Möjlighet till både akut och 

långsiktigt stöd.
• Geografiskt utspridda boenden.
• Konsultation.
• Säker transport vid behov.
• Barnansvarig.

Våra skyddande boenden
är öppna för: 
• kvinnor
• män
• HBTQI-personer
• par
• medföljande barn  

(barn upp till 18 år)

Kontakt, frågor 
och placeringar
Vi tar emot placeringar dygnet runt.
För placeringsförfrågningar: 
08-760 96 11
Under helger och kvällar: 
08-120 165 00
kvinnojouren@somaya.se
somaya.se

Kvalificerat kontaktmannaskap
Stödsökande kan vara i behov av fortsatt stöd även efter tiden på skyddat 
boende. Vi erbjuder därför kontaktmannaskap efter att placeringen har 
avslutats. Möjlighet till kontaktmannaskap finns också för personer som inte 
varit skyddsplacerade, men som är i behov av praktiskt, emotionellt och socialt 
stöd. Omfattningen av kontaktmannaskapet anpassas efter individuella behov i 
samråd med socialtjänsten. 

Våra kontaktpersoner har relevant utbildning och kompetens inom våld i nära 
relation/hedersrelaterat våld och förtryck, och arbetar utifrån grundpremissen 
hjälp till självhjälp. 

Somaya Center - För gemenskap och långsiktigt stöd
Somaya Center är en mötes- och aktivitetsplats för kvinnor och barn som lever 
med skyddad identitet. Här kan personer känna trygghet och gemenskap 
samtidigt som de deltar i aktiviteter och sysselsättning som bidrar till 
självständighet, självbestämmande, personlig utveckling och välmående. På 
Somaya Center erbjuds en trygg mötesplats för långsiktigt stöd under och efter 
en skyddsplacering.



Somayamodellen - 
En individuell handlingsplan
Utifrån 20 års arbete med vår målgrupp har vi utvecklat Somayamodellen för 
att stötta och stärka varje stödsökande i sina specifika behov för att möjliggöra 
självbestämmande och självständighet. Modellen bygger på hur särskilda 
sårbarhetsfaktorer ofta försvårar uppbrottsprocessen, och hur olika faktorer kan 
försvåra uppbrottet för vår målgrupp. Modellen kan användas som ett verktyg 
för att ta fram en handlingsplan innehållande konkreta delmoment och insatser 
utifrån individuella behov.

Somayamodellen bygger på fem övergripande områden som vi har identifierat 
som centrala för att leva ett liv fritt från våld. 

Våra metoder och verktyg:
• Sara
• Patriark
• FREDA
• MI
• Trappan
• Stöd och krissamtal 

(vid eventuellt trauma)
• Individuell handlingsplan 

utifrån vår Somayamodell.

Telefon kansli +46 8 760 96 11  
Växel +46 8 120 65 00  
Email info@somaya.se  
Fax +46 8-750 96 13
Box 869 101 37 Stockholm  
Bankgiro 720-8747  
Jour hjälpsökande 020-81 82 83  
www.somaya.se

Vad vi erbjuder personer  
som placeras hos oss:
• Egen kvalificerad kontaktperson.
• Flerspråkig personal/möjlighet till 

stödsamtal på eget språk.
• Kollektivt boende 

med självständiga hushåll.
• Enskilt boende kan erbjudas 

vid behov.
• Personal tillgänglig dygnet runt 

via jourtelefon.
• Hot- och riskbedömningar.
• MI- och Trappansamtal för barn.
• Säker mötesplats med 

självstärkande aktiviteter och 
social samvaro för att bryta 
isolering.

4. Ekonomi
5. Rättshjälp

2. Identitet

1. Säkerhet

3. Hälsa / Stöd

Eftervård
Vår långa erfarenhet har visat oss 
att stöd handlar om både akuta och 
långsiktiga åtgärder. För att bryta sig 
fri från våld krävs insatser över tid där 
individen får möjlighet att bearbeta 
våldet och utveckla färdigheter för
att leva självständigt för att förhindra 
att de återvänder till våldsförövaren.

Vi har därför tagit fram en metod 
som säkrar det långsiktiga stödet för 
våldsutsatta, med särskilt fokus på 
hedersutsatthet. Metoden är utvecklad 
genom intervjuer med hedersutsatta, 
socialtjänst och yrkesverksamma 
inom öppen verksamhet. Vi använder 
själva metoden på vårt aktivitetscenter 
och vi utbildar också yrkesverksamma 
i hur de kan tillämpa metoden inom 
sina verksamheter.


