
MEJAHUSET       
Om oss 

Mejahuset är ett skyddat boende som vänder sig till 
kvinnor från 18 år, med eller utan barn, som är utsatta för 
hot och våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och 
förtryck. Boendet ligger i Stockholms län och är nära 
beläget både natur och allmänna kommunikationer. 

Till verksamheten finns lägenheter anslutna, vilket 
möjliggör att vi kan ta emot personer med flera barn i 
olika åldrar och personer med husdjur.   
 
På Mejahuset har vi ett miljöterapeutiskt förhållningssätt 
med förutsägbarhet, delaktighet och begriplighet som 
viktiga element i det vardagliga arbetet.  
Vår personal har mycket goda kunskaper om våld i nära 
relation och hedersrelaterad problematik. Alla har även 
bred och lång erfarenhet från socialt arbete i olika former. 
Vi som arbetar på Mejahuset är socionomer, 
socialpedagoger och behandlingspedagoger. 

Insatser 

Vi erbjuder akuta och kortsiktiga placeringar där vi 
arbetar med fokus på skydd och krishantering. Vi kan 
även erbjuda mer långsiktiga placeringar med fokus på en 
ny tillvaro. Under mer långsiktiga placeringar kan vi 
bland annat erbjuda utslussningslägenhet, arbetsträning 
och fortsatt stöd med kontaktpersonen. Vi genomför 
risk– och skyddsbedömningar utifrån metoderna SARA 
och PATRIARK. Vid behov kan vi genomföra 
bedömningar utifrån FREDA. Våra avgifter varierar och 
utgår från behov och insatsnivå. 

  

-Ett skyddat boende från in- till utflytt 

 

 

 

Skydd och säkerhet 

För att behålla tryggheten och säkerheten har vi tydliga 
och strukturerade rutiner och skyddsplaner i 
verksamheten. Personal finns på plats under dagtid och vi 
har ett journummer dit kvinnor kan ringa övrig tid.                                                              

Alla som bor hos oss har aktuella och individuella 
säkerhetsplaneringar som uppdateras regelbundet och vid 
förändrad hotbild. Under vistelsen på Mejahuset arbetar 
vi med att göra kvinnor och barn delaktiga i det egna 
personskyddet genom kunskap och förståelse för den nya 
livssituationen.     

Barnperspektiv 

På Mejahuset lägger vi stor vikt vid varje barns 
individuella behov och vi utgår från FN:s Barnkonvention. 
Vi har en barnansvarig inom verksamheten som är barnets 
kontaktperson under vistelsen som erbjuder stödsamtal. 
Vid behov tillämpar vi Trappan-modellen. Vi hjälper 
också till att ordna skolgång och förskola i närområdet. 

      

 

 

                                       

• Akuta placeringar 

• Långsiktiga placeringar 

• Kollektivt- och lägenhetsboende 

• Risk– och skyddsbedömningar 

• Barnperspektiv-  barnansvarig 

• Bostadsplanering 

• Individuella planeringar 

• Stöd med myndighetskontakter 

• Husdjur välkomna 

• Stöttning i föräldrarskap  

• Kostnad utifrån insatsnivå 

• Fasindelade insatser 

 

Kontakta oss 
MEJAHUSET 
0708-47 59 21 

     info@youthandcare.se 
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