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Stödsamtal - För

dig som är våld

sutsatt
Våld kan vara psyk
iskt, fysiskt, mater
iellt, ekonomiskt,
sexualiserat eller
latent. Det kan oc
ks
å
vara hedersrelaterat.
Centrum Mot Vål
d hjälper kvinnor,
män och barn i
Jämtlands län som
har utsatts för/up
plever våld i en
nära relation och
deras anhöriga. Vi
erbjuder:
• Individuella kr
is- & stödsamtal på
lång eller kort
sikt utifrån dina be
hov
• Hjälp att bear
beta det som hänt
, fundera över och
fatta svåra beslut
• Praktisk hjälp,
som att finna och
kontakta andra
myndigheter, som
försörjningsstöd, fa
miljerätt, polis,
brottsofferjour elle
r annat.

Tillsammans form
ulerar vi framtidsm
ål, skapar strategi
möjligheter att nå
er och
dit.
Samtalen är gratis

och vi arbetar unde
r sekretess.
Du kan ringa själv
för att boka ett be
sök eller för telefo
givning eller via so
n-rådcialsekreterare, sju
kvården eller polis
en
.
Du kan vara anon
ym och vi för inga
journaler.
Om det framkomm
er att barn far illa,
har vi anmälningsskyldighet enligt so
cialtjänstlagen.

Råd till dig som ut
sätts för våld
• För dagbok - an
teckna med datum
när din partner sl
år/
hotar dig och/eller
barnen
• Berätta för nå
gon
• Sök läkarvård
• Kontakta Polis
myndigheten

Trappan
ld
- För barn som upplevt vå
a
Trappan innebär individuell
år
samtal för dig mellan 4-18
n
som har sett/upplevt någo
form av våld i hemmet.
ni
Du kan ha upplevt att någo
hotad.
familjen blivit slagen eller
Du kan veta att någon blivit
r.
slagen när du inte varit dä

blir
Du har hört/sett bråk som
stora, för stora.
r inte
De som jobbar här berätta
t om.
för andra vad du har prata
i din
Du kan få Trappan-samtal
vända
hemkommun eller kan du
dig till Centrum Mot Våld.
r om
Ring oss så berättar vi me
n.
pa
ap
hur ditt barn kan få Tr

et,
Om Du måste lämna hemm
liga:
ha dessa saker lättillgäng
• ID-handlingar/andra
viktiga dokument för
dig och barnen
etc.
• Kontobevis, kreditkort
• Nyckel till bostad
r
• Viktiga telefonnumme
en,
• Viktiga saker till barn
som gosedjur och kläder
• Viktiga dokument,
recept/mediciner

Samtal om våld För dig som
utsatt någon anna
n för våld
är en behandlings
form som kan
vara aktuell för de
n som är minst
16 år gammal och:
• använder eller ha
r använt
våld och/eller hot
mot någon
närstående
• har svårt att ha
ntera sin ilska
och/eller aggressio
ner
• frivilligt söker hj
älp till
förändring
Samtalen är gratis
& vi arbetar
under sekretess. D
u kan ringa
själv för att boka
ett besök
eller för telefonråd
givning. Om
det framkommer at
t barn far illa,
har vi anmälningss
kyldighet enligt
socialtjänstlagen.

Kostnadsfritt telefonnummer 		
Trappan 					
Samtal om våld 				
				
		
E-post:
centrummotvald@ostersund.se
trappan@ostersund.se

0200-120 145 (dagtid)
063-14 32 00
072-548 59 02/
072-548 53 46

Andra viktiga telefonnummer
Vid omedelbar fara 			
För polis, sjukvård eller
social beredskap
Sjukvårdsupplysningen 			
Kvinnofridslinjen 				
Kvinnojouren 				
Brottsofferjouren 				

112

1177
020-50 50 50
063-13 25 00
063-51 24 00
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