Hjälp och stöd till våldsutsatta
kvinnor som talar teckenspråk
Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, erbjuder hjälp och stöd
till döva, dövblinda och hörselskadade tjejer, kvinnor och icke-binära från 15 år
och uppåt. NKJT arbetar för hela Sverige och är idag den enda teckenspråkiga
kvinnojouren med eget skyddsboende i Norden.
NKJT erbjuder bland annat stöd via vår digital jour på vår hemsida www.nkjt.se
Vi ger också stöd i kontakter med myndigheter tillsammans med stödsökanden
och erbjuder utbildningar till myndigheter om bemötande. Mer information om
våra insatser och tjänster finns på hemsidan.
NKJT har ett eget skyddat boende som erbjuder våldsutsatta kvinnor och
medföljande barn trygghet och skydd i en teckenspråkig miljö. I skyddade boendet
får de en möjlighet till återhämtning, rehabilitering
och även forma en ny framtid fri från våld.
För frågor om placering i vårt boende, kontakta
skyddathus@nationellkvinnojour.se

Teckenspråkigt skyddat boende
Dygntaxa
1500 kr/kvinna per dygn
400 kr/ barn 0-18 år per dygn.
Inga tolkkostnader tillkommer då verksamheten är helt teckenspråkig och vi har egna tolkar knutet till
verksamheten så det ingår i taxan.
Om boendet: Det är ett kollektiv med egna sovrum och delad wc, vardagsrum och kök samt tillgång till
stor trädgård.

Det ingår i placeringen:
•

Stödsamtal (stöd och krisbearbetning) på
teckenspråk (svenskt teckenspråk eller
internationella tecken eller taktilt teckenspråk)

•

TFI eller andra utbildningar kan ordnas vid
önskemål

•

Samhällsinformation

•

Ekonomisk genomgång

•

Hjälp med att se lösningar för framtiden

•

Hjälp med ifyllande av blanketter och
kontakter med myndigheter

•

Kartläggning av hotbild

•

Hjälpa till med en fiktiv historia

•

Återgång till dövsamhället

•

Föräldrasamtal

•

Barnsamtal

•

Grundläggande datautbildning om det behövs

•

Musikterapi för hörande CODA barn

•

Allt praktiskt vid utflytt

•

Djurterapi för både kvinnan och barn

•

Lotsning 6 månader efter utflytt

•

Förskoleplats till medföljande barn ordnas

