
Nu är det ännu lättare att kontakta oss
Nedan ser ni att vi har ändrade telefonnummer. Notera dessa 
så att ni kan förmedla aktuell kontaktinformation vidare till ert 
nätverk. Tillsammans hjälps vi åt att nå de som behöver oss. 
Vi startar även upp en chatt för att underlätta för våldsutsatta 
att komma i kontakt med oss och få hjälp.

Nytt telefonnummer   0498-33 000
Chatten nås via vår hemsida  www.trotskvinnojour.se

Vi på TROTS Kvinnojour ser med oro på utvecklingen av ökat 
våld i nära relation. Isoleringen som rådande Coronapandemi 
medför gör att våldsutsatta får allt svårare att söka hjälp.

Vår förhoppning är att chatten ska kunna fungera som en 
alternativ kontaktväg för de som har svårt att ringa.

Kort om vår verksamhet
TROTS Kvinnojour bedriver sin verksamhet på 
Gotland. Vi har ett skyddat boende som är anpassat för 
funktionsvariationer. Vi har en tydlig inriktning mot 
barn och tar emot alla oavsett könstillhörighet. Till oss kan 
man även ta med sitt husdjur, vilket brukar vara en enorm 
lättnad. 

Vi arbetar aktivt med att stödja de som kommer till oss. TROTS 
hjälper till i kontakten med myndigheter och juridiska ombud, 
vi följer med som stöd till möten med sjukvård, myndigheter 
och ser till att barnen blir inskrivna på förskola/skola. Alla som 
kommer till oss får motiverande samtal. Alla barn får möjlighet 
att gå trappan-samtal.

Vi tar emot från olika kommuner och regioner. TROTS 
kvinnojours har personal dygnet runt. Här finns personal med 
kunskap om våld i nära relation och skydd.

TROTS kvinnojour är en ideell förening utan vinstintresse. 
Den invalda styrelsen har en hög kompetens med bland annat 
socionomutbildning, samt en extern revisor. På vår hemsida 
finns alltid aktuell information om oss och vår verksamhet. 
Vi vill med denna information be om er hjälp att sprida våra 
uppdaterade kontaktuppgifter så att vi tillsammans kan göra 
skillnad för de som behöver oss.

  Inte bara överleva, utan leva också.

T R O T S 
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