Marts, 2021

Lev Uden Volds
nationale hotline
Ring anonymt døgnet
rundt på tlf. 1888
Lev Uden Volds nationale hotline er en anonym
og gratis telefonrådgivning, der har åbent 24 timer
i døgnet året rundt.
Hotlinens målgruppe er voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, voldtægtsofre, pårørende
og fagpersoner.
Hotlinen hjælper med alle former for vold og
voldtægt. Er du i tvivl, om du – eller en du kender
– er udsat for eller udøver vold, eller om du har
været udsat for en voldtægt, kan du få hjælp og
vejledning af hotlinens rådgivere.
Vores rådgivere på hotlinen kan:
• Hjælpe dig med at tackle volden og dens
konsekvenser.
• Fortælle dig, hvilke krisecentre eller botilbud
der har plads.
• Fortælle dig om relevante tilbud som terapiforløb og psykologsamtaler.
• Hjælpe pårørende og fagpersoner med, hvordan
de bedst hjælper en voldsudsat, et voldtægtsoffer
eller en voldsudøver.
Hotlinen tilbyder socialfaglig og juridisk rådgivning.
Vores rådgivere på hotlinen henviser videre til
Lev Uden Volds juridiske rådgivning efter behov.

Find os på

Få hjælp og rådgivning.
Ring til os døgnet rundt på tlf. 1888
Alle fortjener et liv uden vold.
levudenvold.dk
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Hvem er Lev
Uden Vold?

Hvem kan få hjælp
og rådgivning?

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed,
der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til
mennesker, der oplever vold i nære relationer og
voldtægt.

Lev Uden Volds målgruppe er voldsudsatte og
voldsudøvere, voldtægtsofre, kvinder, mænd og
børn, deres pårørende samt fagpersoner, der
beskæftiger sig med målgruppen.

Det gør vi med konkrete tilbud til både voldsudsatte, voldtægtsofre og voldsudøvere, viden
på området, øget opmærksomhed og debat i
samfundet.

Vi driver den nationale hotline, tilbyder socialfaglig og juridisk rådgivning og har ansvaret
for pladsoversigten, der giver overblik over alle
ledige krisecenterpladser i Danmark – både til
kvinder og mænd.

Det er vores mål, at ingen mennesker i Danmark
skal leve med vold i en nær relation.
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