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
-FRIHET FRÅN VÅLD I NÄRA RELATIONER
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Besöksadress: Lindövägen 7C, Norrköping
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VUXEN – MYNDIGHET OCH UTFÖRARE, SOCIALKONTORET

”Våld är varje handling
riktad mot en annan person,
som genom denna handling
skadar, smärtar, skrämmer
eller kränker, får den andra
personen att göra något mot
sin vilja eller avstå från att
göra något den vill.”

FRIDEBORG
Frideborg arbetar med våld i nära relationer. Nära relation är personer som har/haft
en relation till varandra som partners, föredetta partners eller föräldrar och
barn. Detta inkluderar givetvis även bhtq-personer och personer som utsatts för
hederrelaterat våld. Frideborg arbetar vi med rådgivning, krisbearbetning och stöd i
form av samtalsbehandling individuellt och i grupp.
Vi erbjuder stöd och behandling till:
• Barn, tonåringar och unga vuxna mellan 4-25 år som upplevt våld i hemmet.
• Barn, tonåringar och unga vuxna som själva varit utsatta för våld.
• Vuxna och tonåringar som utsätts eller har varit utsatta för våld i nära relation.
• Vuxna och tonåringar som utsätts eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld
och förtryck.
• Vuxna och tonåringar som använder eller har använt våld mot
partner/ex-partner eller barn.
Frideborg har också ett Skyddat Boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
• Där erbjuds skydd, stöd och krisbearbetning, både för vuxna, barn och
tonåringar. Detta i form av samtalsbehandling individuellt och i grupp.

Frideborgs verksamhet
riktar sig till boende i
Norrköpings,
Söderköpings och
Valdemarsviks
kommuner.

Det är gratis att
komma till Frideborg
och det finns
möjlighet till samtal
via tolk.

Per Isdal talar om våld. Han är psykolog på
Alternativ till vold i Oslo, en mottagning för män
som har utsatt kvinnor för våld.

VAD ÄR VÅLD?
Psykiskt våld är att du blir hotad, blir kallad kränkande och nedvärderande saker,
blir kontrollerad i ditt dagliga liv, att dina närstående (som barn, släktingar
eller husdjur) blir hotade och/eller att du blir isolerad.
Fysiskt våld kan vara exempelvis slag, sparkar, örfilar, knuffar och strypgrepp.
Sexuellt våld är att bli tvingad att vara med i, eller se på, sexuella handlingar
mot sin vilja.
Materiellt och/eller ekonomiskt våld kan vara att få familjens gemensamma saker,
dina personliga ägodelar eller barnens leksaker sönderslagna. Ekonomiskt våld kan
också vara att inte få bestämma över sina egna pengar.

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:
Lindövägen 7C
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