VERKSAMHETSPLAN
2020

Förslag till verksamhetsplan Falkenbergs kvinnojour 2020
Inledning

Falkenbergs kvinnojour grundades 1987 och är en partipolitiskt och religiöst obunden
organisation som arbetar efter en vision om ett jämställt samhälle fritt från våld. Verksamheten
bedrivs inom tre verksamhetsområden; stöd, opinion och prevention. Hela jouren vilar på en
värdegrund om alla människors lika värde, nolltolerans mot våld och tron på förändring. Under
år 2020 kommer jouren att fortsätta utveckla värdegrunden och vad den betyder för vår
organisation.
Föreningens uppdrag är att:
•

Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer och verka opinionsbildande.
Vi kommer att fortsätta synas i offentliga sammanhang genom att finnas med vid olika
arrangemang i vår kommun så som vid Pride, på Sparbanksdagen och genom annan
utåtriktad verksamhet som skapar synlighet.
Vi vill också vara delaktiga i samhällsdebatten genom att tex skriva insändare och
debattartiklar.

•

Sprida kunskap om våld i nära relationer och verka mot kvinnoförtryck i alla dess former.
Vi ser en tydlig relevans, i vårt opinions – och preventionsarbete, i att sprida både kunskaper
och insikter genom skolans personal, politiker, myndigheter, andra socialt engagerade
föreningar och samhällsnätverk så som tex idrottsföreningar.
Vi vill också få en närmare relation till skolor och andra platser i samhället som samlar
ungdomar och unga vuxna för att skapa en förståelse för vad våld i nära relationer är och
förebygga negativa normer och förhållningssätt.

•

Utveckla föreningen och verksamhetens i dialog och samverkan med andra
samhällsaktörer.
Vi ska fortsätta bygga vårt nätverk som gör det möjligt för oss att nå så många
samhällspåverkare som vi kan.

•

Fortsätta att arbeta för en stark och långsiktig organisation.
Under 2020 fortsätter Kvinnojouren i Falkenbergs arbete med att utveckla våra tre
verksamhetsområden, både separat och gemensamt. Fokus kommer att riktas mot
samverkan och interagerande mellan de olika verksamhetsbenen i syfte att utveckla en
enhetlig struktur och organisation. Dessutom ska vi fortsätta bygga förtroendevalda och
anställd personal i kompetens och trygghet.

•

Medlemmar
Vi ska arbeta vidare för att få en stark och livskraftig medlemskår.

Verksamhetens inriktning är:
Stöd till kvinnor och deras barn i våra boenden.
•

•

Erbjuda boende i jourens lägenheter. Plats kan erbjudas kvinnor och deras barn,
oavsett ålder och kön. I jourens boende kan också, av verksamhetschef bedömd
relevant, annan anhörig medfölja.
Stödja de sökande utifrån de boendes individuella behov och erbjuda trygga
mötesplatser för kvinnor och barn med erfarenhet av våld i nära relationer.

Stöd för icke boende på jouren.
•
•
•

Vid Kvinnojourens kontor bedriva mottagning för besök, e-postkontakt och
telefonsamtal helgfria vardagar mellan 08:00-16:00.
Erbjuda stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor och barn
Erbjuda stöd till våldsutsatta i kontakt med socialtjänsten, hälso- och sjukvård och
rättsväsendet samt annat praktiskt stöd.

Kompetensutveckla verksamheten i relevanta sakfrågor och metoder.

