
1. Du kontaktar kvinnojour, 
sociala myndigheter eller 
hos polis. 

2. Du berättar för dem att 
du har djur. Om de inte 
redan vet om VOOV så 
berätta om oss. 

4. De sköter kontakten 
med VOOV och arrangerar 
överlämning av ditt djur.

3. Ditt djur hamnar hos ett 
noggrannt utvalt jourhem 
under tiden du är på 
skyddat boende.

Snabbguide:
Hur går det till?

Ingen ska behöva leva 
med våld, varken 
människa eller djur. 

folder_voov.indd   1 2019-09-01   22:10



Det är därför VOOV finns, för att ni 
ska kunna lämna våldet tillsammans. 
Organisationen finns idag på ett 
antal platser runt om i landet. Där 
jobbar våra lokalföreningar med att 
placera djuret i noga utvalt jourhem 
där det får stanna under tiden du är 
på skyddat boende. 

Vi har tillsammans med polisen 
utarbetat riktlinjer för vårt 
arbetssätt för att säkerställa alla 
parters säkerhet och integritet. 
Därför är våra jourhem noga 
utvalda, granskade och belagda med 
tystnadsplikt. 

Vilka djur tar vi emot?

På grund av att djuren placeras i 
jourhem hos privatpersoner, varierar 
det vilka djur vi kan ta emot. Det 

När du är på väg att lämna en våldsam relation ska du inte behöva lämna ditt 
djur i en otrygg situation. Vi på VOOV erbjuder tillfälliga jourhem för ditt djur när 
om du kommer till en skyddad plats där din vän inte kan följa med.

beror helt på vilka jourhem som 
finns tillgängliga. Generellt placeras 
mest katter och hundar hos VOOV. 
Djur i bur som gnagare och fåglar 
är också vanligare att vi placerar. 
Hästar och lantbruksdjur har VOOV 
små möjligheter att ta emot. Ställ 
alltid frågan, kanske kan vi hjälpa 
till i vissa fall eller hänvisa till 
någon som kan hjälpa till. 

Hur du får hjälp av VOOV 

Berätta att du har djur när du ber 
om hjälp på exempelvis kvinnojour, 
sociala myndigheter eller hos polis 
och be dem kontakta VOOV åt dig. 
Om de ännu inte känner till VOOV, 
kan du ge dem information om 
föreningen. Vi jobbar konstant för 
ett så tätt samarbete som möjligt 
med dessa organisationer.

Vår verksamhet är ideell och kan 
därför tyvärr vara begränsat, så vi 
kan inte hjälpa till så mycket som 
vi vill. Vi finns för nuvarande på ett 
antal orter, men växer för varje dag.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting extra för dig 
att ha ditt djur placerat hos oss. 
Däremot har vi inte möjlighet att 
stå för de omkostnader som finns 
kring djur. Det innebär att du som 
djurägare i de flesta fall betalar för 
mat, eventuell veterinärvård och 
annat som ditt djur behöver under 
tiden det vistas i jourhemmet. 

Tänk dig att behöva fly ditt hem 
och lämna kvar din bästa vän. 
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