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Hur hittar jag ett
tillfälligt boende
åt mitt husdjur?
1.

Ta kontakt med din kontaktperson
på kvinnojour, socialtjänsten eller
polisen.

2.

Berätta för dem att du har djur och
att du önskar ett tillfälligt jourhem
åt dessa medan du befinner dig på
skyddat boende. Be dem kontakta
VOOV åt dig.

3.

De sköter kontakten med VOOV
och arrangerar överlämningen av
ditt husdjur.

4.

Ditt djur får bo på ett utvalt jourhem
där det blir väl omhändertaget under
tiden du är på skyddat boende.

5.

När du lämnar det skyddade boendet
återförenas du med ditt djur.

Kontakta oss:
kontakt@voov.nu

www.voov.nu

För dig som är
på väg till ett
skyddat boende
och har husdjur

Ingen ska behöva
fly sitt hem och
lämna kvar sin
bästa vän
Den som är på väg att lämna en
otrygg relation ska inte behöva
lämna sitt djur i en osäker miljö.

Vilka djur tar vi emot?
Vi tar emot alla sällskapsdjur efter förmåga.
Det är svårare att hitta jourhem till boskapsdjur, men fråga oss gärna. Om inte vi kan
hjälpa till kan vi kanske hänvisa till någon
som kan.

För dig som vill
engagera dig
i VOOV
VOOV:s riksförbund är en ideell organisa-

Hur kan jag hitta ett jourhem åt mitt
djur genom VOOV?

tion med ett antal lokalföreningar runt om

Berätta att du har djur när du söker hjälp

och volontärer. Om du vill engagera dig lokalt

hos en kvinnojour, socialtjänsten eller

eller på riksnivå är du varmt välkommen

polisen och be dem kontakta VOOV åt dig.

att höra av dig.

i landet. Vi är alltid öppna för nya jourhem

Många skyddade boenden har idag inte

Berätta om VOOV om de inte redan känner

möjlighet att ta emot husdjur. Därför finns

till föreningen. All kontakt med jourhemmen

Vi arbetar också gärna med nationella

VOOV. VOOV är en ideell organisation som

går via VOOV.

organisationer som jobbar med liknande

erbjuder tillfälliga jourhem för djur när

frågor samt lokala samarbetspartners.

ägaren lämnar sitt hem för ett skyddat

Vad kostar det?

boende. Våra lokalföreningar finns på ett

Det kostar inget att ha sitt husdjur placerat

Läs mer om hur du kan engagera dig på:

flertal orter i landet. De hjälper till att

hos oss. Däremot kan vi dessvärre inte

voov.nu/engagera-dig

placera husdjur i noga utvalda jourhem

stå för de omkostnader som finns kring

där de får bo under tiden som ägaren

djuret. Det innebär att djurägaren generellt

lever på en skyddad adress.

betalar för mat, vaccinationer och annat
som djuret behöver under tiden det vistas

Tillsammans med polisen har vi utarbetat

i jourhemmet. VOOV samarbetar med

riktlinjer för vårt arbetssätt för att säkerställa

Sveland djurförsäkringar som står för försäk-

alla parters säkerhet och integritet. Våra

ring av djuret under tiden det är placerat

jourhem är noga granskade och skriver

hos ett jourhem.

alltid under ett tystnadslöfte.

