
Velkommen
Randers Krisecenter

Yderligere oplysninger:
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside 

www.krisecenter.randers.dk og du er velkommen 

til at ringe og høre mere på telefon:

Tlf.: 89 15 49 90
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Randers Krisecenter

Markedsgade 5

8900 Randers C

Tlf.: 89 15 49 90
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Er du voldsramt?
Krisecenteret er et tilbud til kvinder, der er udsat 

for vold eller trusler om vold; fysisk eller psykisk, 

eller tilsvarende krise i relation til familie- eller 

samlivsforhold. Dine børn op til 18 år kan indskri-

ves sammen med dig.  

Vi ved, at det kan være svært at tale om, hvis du 

har været udsat for vold. Måske er du også i tvivl 

om, hvorvidt du har brug for hjælp, og hvorvidt 

krisecenteret er et tilbud for dig.

Du er derfor velkommen til at ringe til krise-

centeret og høre nærmere på tlf. 8915 4990. 

Du kan også henvende dig personligt.

Randers Krisecenter tilbyder:
Et midlertidigt ophold i et sikkert hus til dig, hvor 

du kan have dine børn med. Under dit ophold mø-

der du andre mennesker i samme situation. Dette 

giver dig mulighed for at se din situation i en stør-

re sammenhæng og fællesskabet giver mulighed 

for gensidig støtte og forståelse.

Vi betragter arbejdet med forandring af et liv 

med vold som en ofte langvarig proces, der kræ-

ver respekt for det enkelte menneskes særkende, 

livsomstændigheder og behov. Vi fokuserer på og 

tager udgangspunkt i dine ressourcer og arbejder 

med din motivation for at gøre dig bevidst om dine 

egne valgmuligheder og ved at stimulere dig til at 

bevare tro og håb på udvikling og forandring.

Under dit ophold kan vi tilbyde dig forskellige for-

mer for hjælp. Hjælpen vil foregå i et samarbejde 

med dig og vil være hjælp til selvhjælp.

Det tilbyder vi dig og dit barn:
• socialrådgiversamtaler, hvor du kan få 

hjælp til at kontakte kommunen, Statsfor-

valtningen, Politiet, sagsbehandler og/ el-

ler andre samt i øvrigt få råd og vejledning. 

• kontaktpersonsamtaler, hvor du og din kontakt-

person kan tale om de ting, som du og din familie 

har oplevet.

• mor/barn samtaler, hvor du og dit barn får en 

fælles forståelse og viden om, hvorfor I er flyttet 

ind på Krisecenteret.

• Netværkscafe, hvor du kan være sammen 

med andre kvinder om hyggelige aktiviteter.  

Børnene tilbydes endvidere:
• individuelle samtaler med børne-ungepædago-

gen, hvor dit barn kan tale om sin oplevelse med 

at være på Krisecenter og om tiden før opholdet.

• deltagelse i Børnemøde, hvor dit barn bl.a. 

gennem aktiviteter sammen med andre børn, 

taler om, hvad de har oplevet derhjemme. 

På Randers Krisecenter er vi et team bestående af 

socialrådgivere og pædagoger. Vi har til huse i en 

ældre 4 etagers overvåget ejendom nær centrum.

Faciliteter:
Du får dit eget værelse med TV og DVD. Du de-

ler køkken, bad, PC og fælles stue med de øvrige 

kvinder. Krisecenteret har eget møntvaskeri. Der 

er en hyggelig lukket gårdhave med en legeplads 

til børnene. Vi har plads til 9 kvinder og 16 børn.

Krisecenteret fremtræder anonymt og falder ind i 

det almindelige bybillede.

Her finder du os:

Markedsgade 5, 8900 Randers C

Bybussen kører lige til døren.
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