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MOA Tjejjouren Avesta

Verksamhetsåret sträcker sig från 1mars till 28 februari.

Tjejjouren MOA i Avesta är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med en
feministisk ideologi. Rasism, homofobi, transfobi och funkofobi är inte förenligt med våra
ideologiska övertygelser. Föreningen motverkar aktivt  all form av diskriminering.
Jourens huvudsakliga uppgift är att arbeta med att stötta tjejer som utsätts för våld,
kränkande behandling, utsatthet, övergrepp, psykisk ohälsa m.m..
Detta sker både via vår stödverksamhet där chatt och stödsamtal är vårt huvudfokus men
också genom förebyggande arbete ute i skolor och på sociala medier.
Jouren erbjuder också stöd att följa med vid polisanmälan, sjukhusbesök eller liknande om
den stödsökande önskar det.

Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av:

Eva Lyckholm, Ordförande

Sara Stille, Vice Ordförande

Linda Rehné, Sekreterare

Linda Thunström, Ledamot

Hanna Wigh, Ledamot

Clara Kåll Sammels, Ledamot

Övriga poster som inte varit med i styrelsen är Maria Ljunqvist, Kassör

Antalet arbetsmöten 11 st,  1:a måndagen i varje månad, innan dess har ett styrelsemöte
hålls digitalt för det mesta men också fysiskt.

Tjejjouren har arbetat med att marknadsföra jouren i Avesta Kommun och utanför
kommunen via sociala medier, på grund av den rådande pandemi större delen av
verksamhetsåret så har inte alla projekt kunna genomföras i den form vi hade önskat. Vi har
nått ut till många i alla fall via andra vägar och lösningar.

Vi har satt upp affischer för marknadsföring av vår verksamhet och placerat dem på alla



tänkbara platser där vi kan nå ut till stödsökande ungdomar och andra instanser i vår
kommun, de kan man hitta i matvarubutiker, skolor, ungdomsgårdar m.m. Vi har tryck upp
visitkort/informationsfolder som vi delat ut till alla skolor och dem kan man också finna på
våra menssäkringsplatser i kommunen.
Under första halvan av vårt verksamhetsår rådde fortfarande pandemi restriktioner så vår
verksamhet var begränsad till att chatt sköttes hemifrån och vi kunde genomföra
arbetsmöten och styrelsemöten digitalt.
Under andra halvan av verksamhetsåret lättades restriktionerna upp och vi fick möjlighet att
skaffa en egen lokal för vår verksamhet. Med hjälp av Krylbo Hus har vi nu en superfin lokal
där vi kan ha vår verksamhet, den inrymmer ett kontor, ett kök, ett pysselrum och ett
sällskapsrum. Vi har nu all vår verksamhet utgår från vår lokal.
Vi har haft möjlighet att ordna såväl, föreläsningar, utbildning och tjejkvällar i vår lokal.
När vi skaffade lokalen har det varit ett intresse från media att skriva om oss och vår
verksamhet och vi hade premiäröppning av lokalen under en temadag för Krylbo, där företag
och föreningar visade upp sin verksamhet. Det var positivt för oss att få visa
kommuninvånarna vår verksamhet.

I slutet av oktober hade vi utbildning för nya volontärer till jouren, det kom 7st till utbildningen
varav två av dem var från Sala för att lära sig om tjejjours arbetet för att starta en tjejjour i
Sala.
Utbildningen pågår under en helg (två dagar) följt av tre tillfällen att sitta med vid chatten
innan man är fullt med som volontär hos oss. Alla som gick utbildningen för oss (5st) är kvar
och vi planerar att hålla en utbildning till till hösten -22.

Den 25/11 arrangerade vi en manifestation tillsammans med Kvinnojouren i Avesta, för att
uppmärksamma internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, det blev en fin kväll och
bra publicitet i media.

I november åkte hela tjejjours gänget till Västerås för en 24h konferens tillsammans på
Steam Hotell, vi tittade tillsammans på en film i hotellets biosalong, sedan var det
gemensam middag och spa. Dagen därpå hade vi besök av Saga som är representant från
Inte din Hora, en mycket givande helt tillsammans,

I december var vi med högstadieskolan i Horndal på deras temavecka “Kärleken är fri!”som
Rädda Barnen genomför tillsammans med andra aktörer i kommunen, polis, fältassistenter
och ungdomsmottagningen bl.a Vi deltog i diskussionsgrupper och hade aktiviteter  i deras
elevhall. Veckan därpå ordnade vi en tjejkväll för Horndals högstadietjejer i våra lokaler, det
var en rolig kväll med pizza, pyssel och godis.

I februari var vi på högstadieskolan i Krylbo, Åvestadal, vi körde samma upplägg även där
med en avslutande tjejkväll hos oss. Av dem fick vi förslag på aktiviteter som de ville ha när
de besöker oss.Kärleksveckan i februari - på en högstadieskola i kommunen är det en
temavecka då tjejjouren deltog i samarbete med polis, fältassistenter,
ungdomsmottagningen, BRIS, Höjden och elevhälsoteamet på skolan.
Vi bidrog genom att finnas på plats under hela veckan.. Vi interagerar med elever i
elevhallen och berättade om att vi finns och vad vi kan hjälpa till med. Inför kärleksveckan
köpte vi in pysselmaterial och annat för att få till naturliga mötestillfällen med ungdomarna. Vi
deltog också i en planeringsträff inför veckan tillsammans med alla aktörer.



De resulterade i många fler följare på sociala medier och att vi fick kontakt med stödsökande
i kommunen. Vi synliggjorde vårt arbete för kommunens andra instanser och fick bra kontakt
med den lokala polisen.
Antal deltagare i kärleksveckan - engagemang av 5 jourtjejer och vi nådde ut till ca 300
elever på högstadiet. Marknadsföring via tryckta produkter från lokalt tryckeri Stuart.

Under året har vi deltagit i kommunens nätverk VINR (Våld i Nära Relationer), träffarna har
skett digitalt en gång i halvåret och vi har delgett varandra vad vi ser i våra verksamheter när
det gäller våld.

Vi har skickat julkort till olika aktörer inom kommunen, såsom exempelvis: kommunhuset,
politiker, skolor, ungdomsmottagningen, tjejjourer i landet m.m. För att uppmärksamma vår
verksamhet och att påminna om att vi finns och står på tjejernas sida.

Vi tycker att vi har lyckats i vårt arbete med marknadsföring av Tjejjouren MOA. Vi har
synliggjort jouren och knutit nya kontakter inom kommunen. Satsningen har gett oss
möjlighet att marknadsföra oss själva, fler har hittat oss och de har hittat till våra chattar,
under året som gått har vi kunnat hjälpa 700 stödsökande tack vare att dom nu hittar till oss
via sociala medier, affischer, visitkort och träffat oss i skolan, på stan under kvällar m.m. Vi
för statistik över varje chatt som når oss därför vet vi med säkerhet att det är 700 chattar det
senaste året.

Vår menssäkring innebär att vi erhåller gratis mensskydd på ett antal toaletter i kommunen
då vi tycker att tillgång till mensskydd borde vara en lika stor rättighet att få som ett plåster
när man behöver det. Vi står själva för kostnaderna och för påfyllning av mensskydd.
Följande platser ingår i vårt menssäkrings åtagande:
Biblioteket Avesta, Wayne´s Coffee, Biograf Myntet, Åvestadalsskolan, Johan-Olovskolan
Horndal, Karlfeldtsgymnasiet Avesta 2 platser, Metropoolen Avesta.

Under året har vi fått olika gåvor från organisationer. Tex Outokumpo, ROKS, Avesta
Kommun, samt från privatpersoner.


