Är du utsatt för våld,
hot eller kontroll av
din familj, partner
eller någon annan
som står dig nära?
Det finns hjälp att få!
w w w. a s t o r p. s e
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Kontakta socialtjänsten: 042- 640 00
(tala om att det gäller familjevåld)
Socialjouren efter kontorstid:
(polisens växel, begär social jour)
042-114 14

Exempel på hjälp och stöd
som finns att få:
• Stödsamtal för våldsutsatta,
barn som bevittnat våld och för
våldsutövare
• Ansökan om skyddade uppgifter.
• Skyddat boende
• Stöd vid polisanmälan
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Ha följande saker tillgängliga om du
skulle behöva fly akut:
Pengar, telefon, bankkort, ID-kort
eller pass, nycklar, extra kläder, viktiga
mediciner, övriga viktiga handlingar.
Till barnen: favoritleksak, kläder,
nappflaska, välling, blöjor.
Om möjligt: Ha kontaktuppgifter
till någon vän att ringa vid en akut
situation.
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Övrig information, hjälp och stöd:
Kvinnojourer
Helsingborg 042-181510
Ängelholm 0431-10296
Höganäs 042-340207
www.kvinnofridslinjen.se
Gratis hjälplinje 020-50 50 50
www.tuvaforum.se
www.terrafem.org
Gratis hjälplinje på andra språk
020-52 10 10
www.tjejjouren.se (ungdomar)
www.heder.nu (hbt-personer utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck)
Se även:
www.astorp.se/valdinararelation
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