SOCIALKONTORET
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus,
alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få hjälp.
Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på
rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra
till en positiv förändring för denne.
Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som
bor i Norrköping.

FRIDEBORG
-FÖR BARN, TONÅRINGAR OCH VUXNA
BARN SOM UPPLEVT VÅLD
Är det
mitt fel?
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kommer hem?

SOCIALKONTORET, NORRKÖPINGS KOMMUN
Besöksadress: Lindövägen 7A, Norrköping
Postadress: Socialkontoret, enhetens namn, 601 81 Norrköping
Epost: socialkontoret@norrkoping.se
www.norrkoping.se
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Jag blir
slagen!!!

Jag känner
mig ofta
ledsen!

Tänk om det
händer min
mamma eller
pappa något?

Kommer det
någonsin att
bli bättre?

Känner du igen dig?
Har du sett eller hört någon i din familj bli slagen?
Har du hört någon i din familj bli hotad eller kränkt?
Har du själv blivit slagen eller hotad?

Att leva i en familj där det förekommer våld och hot är svårt och jobbigt.
Barn och tonåringar känner ofta att det är deras fel, men det är aldrig barns
fel att det förekommer våld i en familj.
Det hjälper ofta att prata med någon vuxen om det man varit med om. På
Frideborg kan du få egna samtal, där du får prata om hur det har varit för
dig. Du kan även vara med i en grupp och träffa andra barn och tonåringar
som upplevt våld i sin familj.
Frideborg träffar dig som är mellan 4 och 25 år och har upplevt våld i hemmet eller själv varit utsatt för våld. Det kostar inget att komma till oss.

Välkommen!

Kontakta oss:
Frideborg behandling			
011-15 54 69
E-post: 					frideborg@norrkoping.se
Frideborgs Skyddade Boende kommer du i kontakt med genom
socialkontorets mottagning eller socialjouren.
Mottagningen				011-15 26 15
Socialjouren				011-15 22 83

LINDÖVÄGEN

Här finns Frideborg barn och unga:
Lindövägen 7A
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