Svenska

Medverkan är ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo. Projektet Medverkan uppstod efter regeringens beslut om att kommunerna ska ta
ett större ansvar för insatser när det gäller våld mot kvinnor. Insatserna riktar sig även till barn
som lever i våldsutsatta familjerelationer. Tanken med projektet är att vara ett komplement till
socialtjänstens arbete i kvinnofridsfrågor samt till de ideella organisationer i GGVV-regionen
som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Vi har mottagningsmöjligheter i alla fyra kommunerna
efter tidsbokning.
Medverkan vänder sig främst till tjejer och kvinnor som är eller riskerar att bli utsatta för
hot/våld av någon anhörig eller tidigare närstående person.
Medverkan erbjuder:
•

Tystnadsplikt.

•

Anonymitet efter önskemål.

•

Rådgivning och stöd för våldsutsatta tjejer och kvinnor.

•

Hjälp för barn som lever i våldsmiljö.

•

Att vara en länk mellan olika parter vid behov. Vi samarbetar med bl.a. socialtjänst,
kvinnojour, brottsofferjour, sjukvård samt rättsväsende. Samarbete sker inte utan
kvinnans medgivande.

•

Hjälp för kvinnor med hedersrelaterade problem.

•

Hjälp och stöd även för homosexuella personer som lever i en våldsam relation samt
män som utsätts för våld av en närstående kvinna.

•

Information för parter som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor.

•

Förebyggande insatser genom information (T.ex. mässor, föreläsningsuppdrag).

Vi som arbetar med kvinnofridsprojektet Medverkan är:
Valentina Hasi Tfn: 0370-331263 och Sara Sand Tfn: 0370-331262
E-mail: medverkan@gnosjo.se Adress: Hellmansgatan 3, 335 30 Gnosjö.

Sök hjälp omgående om du upplever att din eller någon närståendes situation är akut, till
exempel om fara för liv förekommer eller om barn far illa. Förutom hos oss på Medverkan finns
här hjälp att få:
Vid akuta ärenden, ring SOS alarm 112
Polis, icke akuta ärenden 114 14
Gislaveds socialtjänst 0371-81120
Gnosjö socialtjänst växel 0370-33 13 70
Vaggeryds socialtjänst 0370-784 41
Värnamo socialtjänst 0370-37 74 10
Kvinnojouren Maria i Gislaved 0371-809 86
Kvinnojouren i Värnamo 0370- 475 25
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