Kostnadsfri hjälp
– på vägen mot ett tryggare liv

Vi kan hjälpa dig!
Familjefrid Kronoberg arbetar med alla former av våld i nära
relationer. Oavsett om du har upplevt våldet, är direkt våldsutsatt
eller den som utövar våldet finns vi till för dig. Vår målgrupp är från
fyra år och uppåt. Hos oss får du träffa behandlare som är specialiserade på området våld, kunniga i krisbearbetning, behandling
och förändringsprocesser. Vi kan erbjuda individuella samtal och
gruppverksamhet.
Vi för inga journaler, har tystnadsplikt men även en anmälningsskyldighet om vi känner oro för ett barn.
Det är kostnadsfritt att komma till oss.
Vi finns i Växjö men är en mobil verksamhet så har du inte möjlighet att komma till oss, kommer vi till en plats nära dig.
Vi vänder oss till
• barn och unga som upplevt/utsatts för våld i nära relationer
• personer utsatta för våld av någon närstående
• personer som utövar våld mot någon närstående.
Vi erbjuder
• krisbearbetande samtal individuellt
• behandling av våldsutövare enskilt eller i grupp
• barnsamtal enskilt
• gruppverksamhet för barn som upplevt våld mot närstående
• gruppverksamhet för våldsutsatta.

Våld är varje handling riktad mot en annan
person, som genom denna handling skadar,
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna
person att göra något mot sin vilja eller avstå
från att göra något den vill.
Per Isdal, Alternativ til vold, Norge

Du kan vända dig till oss direkt på
telefon 0470-79 60 47 alternativt via
mejl på familjefrid@vaxjo.se

Familjefrid Kronoberg
Box 1222
351 12 VÄXJÖ

Du kan läsa mer om vår
verksamhet på vår hemsida
www.familjefridkronoberg.se

Besöksadress:
Sandgärdsgatan 24
351 12 Växjö
Telefon:
0470-79 60 47

Familjefrid Kronoberg är en behandlingsverksamhet som
finansieras gemensamt av Region Kronoberg och länets
kommuner; Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult.
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Det är kostnadsfritt • Vi har tystnadsplikt
Du kan vara anonym • Vi har anmälningsskyldighet vid oro för barn
Behandling och krisbearbetning enskilt eller i grupp

