► Få en snygg mobilanpassad hemsida
Med hemsidan följer Tjejguiden, gratis illustrationer och färdiga formgivningsmallar och manualer

► Var synliga under Kontakta jour-fliken på Tjejjouren.se
Dela en beskrivning om er jour, era jourtider och era kontaktuppgifter med alla som besöker oss

► Ha jourverksamhet genom egen frågelåda och chatt
Frågelådan skickar svar till mail eller publicerar svar på er hemsida. Båda verktygen går att bädda in på en
extern hemsida om ni redan har en

► Ett eget rum på nätet för er jour – och för rörelsen
På ert eget intranät kan ni föra diskussioner och samla information är viktig för just ert jourarbete. På det
gemensamma kan alla jourer mötas, diskutera och byta erfarenheter via nyheter, efterlysningar och tips

► Chatta med jourtjejer och jouraktiva från andra jourer
I chattens backchannel kan du prata med jourtjejer och jouraktiva från din och andra jourer

► Få gratis affischer, foldrar och visitkort hemskickat
Rekrytera fler med våra Engagera dig-affischer eller dela ut foldrar i skolor

► Ladda hem metodmaterial via din hemsidas intranät
I Materialbanken finns metodmaterial, jourtips, kunskapsmaterial och andra resurser för er att använda

► Sätt din jour på Tjejjouren.se:s startsida
Era kalenderhändelser syns automatiskt på Tjejjouren.se:s startsida och vi lyfter gärna att ni startat upp,
fyller år eller har något nytt på gång genom artiklar, intervjuer och blogginlägg eller puffar på Facebook

► Få hjälp och support
Du kan alltid maila om du funderar på något, det är därför vi är här. Det spelar ingen roll om det rör något
av det som står här ovanför, om du undrar hur du publicerar en video på er hemsida, får kontakt med
media eller om du har en smart idé du vill att Tjejjouren.se ska genomföra. Hör av dig!

HUR GÅR VI MED?
För att vara med i Tjejjouren.se-samarbetet behöver din jour vara antingen en tjej- eller ungdomsjour och uppfylla
två krav:
1.

Ni måste vara medlem i Roks eller Unizon

2.

Ni måste godkänna och arbeta efter Tjejjouren.se:s policy och värdegrund

Vill din tjejjour eller ungdomsjour läsa Tjejjouren.se:s värdegrund och policy, eller har ni andra frågor?
Hör av er till Tjejjouren.se:s webbredaktör.

KONTAKTA OSS SOM JOBBAR MED TJEJJOUREN.SE
Amanda Bondesson, webbredaktör
 amanda@tjejjouren.se
 08-442 99 38
Josefine Högström, bemötandeansvarig för den gemensamma frågelådan
 josefine@tjejjouren.se
 08-642 64 01

KONTAKTA RIKSORGANISATIONERNA
Unizon

info@unizon.se

Roks

info@roks.se

