HAR DU
SVÆRT VED
AT STYRE DIT
TEMPERAMENT
OVER FOR DEM
DU ELSKER?

Ønsker du et liv uden vold
for dig og dine nærmeste?
Så er Dialog mod Vold et
tilbud for dig.
Ring til os

35 30 17 17
Du kan også lægge en besked eller
s krive en mail, så kontakter vi dig.

Vi har afdelinger i København, Aarhus
og Odense, men tilbyder behandling i
hele landet. Bor du langt fra en af vores
afdelinger, kan samtaler gennemføres
digitalt.

WWW.DIALOGMODVOLD.DK
... læs mere om behandlingen
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VI KENDER VEJEN TIL
ET LIV UDEN VOLD
I Dialog mod Vold tilbyder vi gratis
psykologbehandling til dig, der har svært
ved at styre dit temperament og gør dem
du elsker fortræd, selvom du ikke ønsker
det.

PSYKISK VOLD
Gentagne handlinger,
som nedgør, ydmyger,
krænker, manipulerer,
truer eller isolerer et
andet menneske.

FYSISK VOLD
Slag, skub, spark og
smerte eller s kade p
 åført
et andet m
 enneske
med våben eller andre
genstande.

Vi hjælper dig med at skabe forandring,
så du og dine nærmeste kan leve et liv
uden vold.
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BEHANDLINGEN
I Dialog mod Vold bliver du tilbudt et
samtaleforløb hos en fast psykolog.

STALKING

Behandlingen tilrettelægges efter dine
behov. Din psykolog har fokus på den
forandring, du ønsker at skabe i dit liv
for dig selv og dine nærmeste.
Når det er relevant, tilbyder vi partner
og børn hjælp til at arbejde med føl
gevirkningerne af volden. Vi har også
mulighed for at tilbyde parsamtaler og
familiesamtaler.

SEKSUEL VOLD
At tvinge eller presse
et andet menneske til
seksuelt samvær eller
seksuelle ydelser.

En systematisk
række af kontakt
forsøg og adfærd,
som er uønsket
og vedvarende,
og som o
 pleves
grænseover
skridende og
intimiderende.

MATERIEL OG
ØKONOMISK VOLD
At ødelægge et andet
menneskes ting med det sigte
at straffe eller kontrollere. At
fratage eller forhindre et andet
menneske i adgang til penge,
eller at stifte gæld i personens
navn.

