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Help with overcoming domestic violence

Call, text or email us
Tilanteet ovat040-645
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niin apummekin!
Ota rohkeasti yhteyttä!
turvaverkko.helsinki@mll.fi
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Soita, lähetä tekstiviesti tai sähköposti
040-645 3622
turvaverkko.helsinki@mll.fi

Kauppakartanonkatu
7A4
Kauppakartanonkatu
00930
Helsinki
7 A 4, 3.krs

00930 Helsinki

www.helsinki.mll.fi
www.facebook.com/mll.turvaverkko.helsinki
www.instagram.com/mll.turvaverkko.helsinki

Apua lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen
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Työskentely pohjautuu kriisityön peruspilareihin
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• Elämänhallinnan koheneminen
•

Vanhemmuuden tukeminen

•

Lasten tarpeiden näkyväksi tekeminen ja selviytymisen tukeminen

•

Väkivaltakokemuksesta toipuminen

