
Somaya center 
För allas möjlighet att ta sin plats i samhället

Möter du kvinnor med utländsk bakgrund som är eller har varit 
utsatta för våld och förtryck, eller som behöver en social gemenskap 
och långvarigt stöd? Nu kan du hänvisa dem till Somaya center. 

Vad är Somaya center
Somaya center är en unik och trygg mötesplats och ett 
kompetenscenter för kvinnor med utländsk bakgrund som upplever 
utanförskap och svaga sociala nätverk, eller som lever med förtryck, 
våld eller i en hederskontext. 

Centrets mål är att kvinnorna får stöd att etablera/återetablera 
sig i samhället, närma sig myndigheter och arbetsmarknad, får 
tillgång till en gemenskap, får nödvändig information och kunskap 
samt möjligheten att bygga självförtroende, självkänsla och 
självständighet.

Tillsammans kan vi hjälpa fler att få tillgång till emotionellt- och 
socialt stöd, att känna delaktighet och gemenskap, få kunskap 
och information om att navigera i samhället samt om våld och 

våldets mekanismer - för ett självständigt liv fritt från våld.

Centrets arbetsmetod
På centret får deltagarna ett långsiktigt, emotionellt- och praktiskt 
stöd som baseras på deras individuella behov och kombinerar olika 
områden. Stödet utgår från den forskningsbaserade arbetsmetoden 
“Rum för stöd”, och inkluderar fyra rum:

• Emotionellt stöd
• Stöd i att navigera i samhället
• Stöd till lärande och förståelse
• Socialt stöd

Alla delar av stödet på centret hänger ihop och är beroende av 
varandra för att nå målet att deltagarna kan leva självständiga liv fritt  
från våld.



Exempel på aktiviteter på 
Somaya center

• Hjälp att fylla i blanketter
• Stöd att skriva ett CV
• Juridisk rådgivning
• Samtalsstöd
• Kompetenshöjande aktiviteter
• Föreläsningar från 

myndigheter
• Gruppsamtal 
• Sociala evenemang såsom att 

fira högtider gemensamt
• Träffa andra kvinnor och 

bygga sitt nätverk

Allmän information
om centret

• Jobbar utifrån de behov som 
individen har

• Har personal som pratar 
många olika språk

• Kräver inga insatser från 
socialtjänsten

• Är kostnadsfritt
• Har inga tidsbegränsningar - 

man får komma hit så länge 
man vill och behöver

• Tillåter att deltagarna är 
anonyma

• Sänker tröskeln att ta kontakt 
med myndigheter

• Även deltagares barn är 
välkomna

Hänvisa till Somaya center
Du kan hänvisa såväl kvinnor 
som är intresserade av att 
komma till centret som personer 
som är intresserade av att bli 
volontärer på Somaya center. 

Personer som är intresserade av 
att komma till Somaya center kan 
kontakta oss på center@somaya.
se för att få mer information och 
anmäla sig.

Du kan enkelt beställa tryckt 
information om centret som du 
kan sätta upp och dela ut genom 
att kontakta oss.

Kontakt
Kansli: 08-760 96 11    
Journummer: 020-81 82 83 
center@somaya.se 
www.somaya.se

Adress: Box 11039,  
100 61 Stockholm,  
Fax: 08-750 96


