
 VILLA VÄGEN UT! KARINS KVINNOJOUR 

Jourplatser för våldsutsatta 
kvinnor med missbruk

Jourplats för våldsutsatta 
kvinnor med missbruk

Våra två jourplatser ligger i anslutning till vårt boende 
och behandlingshem Villa Vägen ut! Karin.

 
För kontakt och mer information ring: 

031 - 91 27 41 
eller 

0736 - 99 77 60

Postadress:
Fiskhamnsgatan 41D, 414 58 Göteborg

(Ring för besöksadress)

VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Villa Vägen ut! Karin är ett Vägen ut! kooperativ.
 Vi är sociala företag vilket innebär att vi investerar vinsten 

och skapar arbete åt människor som av olika anledningar har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Tillsammans har vi 12 
företag inom en bredd av branscher. Vi är fler än 100 anställda 
och de flesta av oss har gått från bidragstagare till företagare.

 Våra företag sprids genom social franchising. 

Läs mer: www.vagenut.coop

Kvinnojourplatserna har skapats och drivs genom samarbete mellan Vägen ut! kooperativen, 
Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län. 



Jourplatser för 
våldsutsatta kvinnor 
med missbruk
De flesta kvinnojourer saknar resurser och kompetens för att 
ta emot kvinnor med missbruk. Till Villa Karins kvinnojour kan 
du komma även om du är påverkad av droger och alkohol. 
Vi tar emot våldsutsatta kvinnor med missbruk – dygnet runt. 

Det första steget är att du kommer hit. Vi har lång erfarenhet av att möta kvinnor 
i akut kris. Vi ger stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård. Vi hjälps åt att 
hitta en lösning och det du behöver för att komma vidare när det är dags. 
Vi kan också ge stöd vid en eventuell rättegång. 

Vi har stort fokus på föräldraskap ur ett barnperspektiv och om du vill erbjuder 
vi professionellt stöd genom samtal med psykolog.

Det är bara att komma 
Du behöver inget biståndsbeslut 
för att komma hit. Platserna är i 
första hand till för kvinnor i Göteborg, 
men i mån av plats tar vi emot 
kvinnor från övriga landet.

Vi tar emot dygnet runt
Våra två jourplatser ligger i anslutning 
till vårt boende och behandlingshem 
Villa Vägen ut! Karin.
 
För kontakt och mer information ring: 
031-91 27 41 eller 
0736-99 77 60 

VILLA VÄGEN UT! KARIN 

Ett personligt och småskaligt 
boende och behandlingshem 
som har ramavtal med kommun 
och kriminalvård. 

Vi erbjuder
• Tydlig målsättning och 
 individuell plan för varje boende.

• 12-stegsinriktad behandling 
 i grupp och enskilt.

• Nätverksbaserat arbete.

• Stöd i mammarollen 
 ur ett barnperspektiv.

• NA/AA-möten minst 3 ggr/v. 

• Friskvård 2 ggr/v. 

• Personal dygnet runt med bred   
 kompetens och egen erfarenhet 
 av missbruk och kriminalitet.

• Medarbetare med MI-utbildning.

• Skräddarsydd utsluss med 
 eftervård och möjlighet till 
 boendekarriär.


