
Krisesenteret i Midt-Troms jobber for de som er 
eller har vært truet eller plaget, utsatt for vold, 
mishandling eller lignende uverdige forhold.

Krisesenteret er et lavterskeltilbud, og det er ikke 
nødvendig med henvisning for å ta kontakt.
Vi har taushetsplikt.

Døgnåpen telefon
Telefonen er åpen hele døgnet. 

Dagbesøk
Vi tilbyr samtaler, råd og veiledning, samt bistår i 
kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. 

Botilbud
Krisesenteret tilbyr botilbud i akuttfasen.
Tilbudet er gratis.

Oppfølging i reetableringsfasen
Vi tilbyr oppfølging i form av telefonkontakt, dag-
samtaler og/eller hjemmebesøk i etterkant av 
oppholdet på krisesenteret.

Utadrettet virksomhet
Krisesenteret tilbyr informasjon og opplæring til 
hjelpeapparatet, publikum og offentlig myndighet.

Vold i nære relasjoner forekommer i alle 
samfunnslag og miljøer. Vold er:

Mange er usikre på om det de opplever, er vold. 
Er du usikker, så ta kontakt eller les mer på vår 
hjemmeside.

Barn og vold

VÅRT HJELPETILBUD

HVA ER KRISESENTERET?

HVA ER VOLD?

«en hver handling rettet mot en annen person, 
som gjennom denne handlingen skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får denne personen til å 
gjøre noe mot sin vilje, eller slutte med å gjøre 
noe den vil»   
            - ”Meningen med volden”, Per Isdal, 2000

«Vold rokker ved den grunnleggende tryggheten 
som barn trenger for å kunne utvikle seg på en 
god måte, og er en belastning langt utover det 
den enkelte episoden representerer» 

- ”Barn som lever med vold i familien”, Heltne, Selvåg, 2011

Ønsker du mer 
informasjon eller 
en samtale med 
oss?
Ta kontakt på telefon eller e-post.

Ring: 778 45 260

RETTEN TIL ET LIV
UTEN VOLD

www.krisesenteretmidt-troms.no
post@krisesenteretmidt-troms.no

tlf: 778 45 260
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Chcesz uzyskac wiecej 
informacji albo odbyc z 
nami rozmowe? 
 

Skontaktuj sie przez telefon lub e-mail. 

 

Zadzwon: 778 45 260 
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PRAWO DO ZYCIA BEZ 
PRZEMOCY 

 

 

 

 

CZYM JEST CENTRUM 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ? 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Midt-Troms 

pracuje dla osob, ktore sa zastraszane lub dreczone 

narazone na przemoc, maltretowanie lub inne 

podobne niegodne dzialania. 

 

Centrum Interwencji Kryzysowej jest latwo 

dostepna oferta pierwszego szczebla, gdzie nie ma 

koniecznosci posiadania skierowania zeby moc sie 

skontaktowac.  

Obowiazuje nas tajemnica sluzbowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZA OFERTA POMOCY 
Telefon calodobowy 
Telefon jest czynny cala dobe. 
 

Wizyty dzienne 
Oferujemy rozmowy, doradztwo i wsakzowki jak 
rowniez udzielamy wsparcia w kontaktach z innymi 
czlonami sluzb pomocniczych. 
 

Oferta tymczasowego zamieszkania 
Centrum Interwencji Kryzysowej oferuje 
tymczasowe zamieszkanie w naglych zdarzeniach. 
Oferta jest nieodplatna. 
 

Opieka w fazie odbudowywania. 
Oferujemy opieke w formie kontaktu 
telefonicznego, rozmow dziennych i/lub odwiedzin 
domowych po odbytym pobycie Centrum 
Interwencji Kryzysowej 
 

Szeroka dzialalnosc 
Centrum Interwencji Kryzysowej oferuje informacje 
i ksztalcenie sluzbom pomocniczym, osobom i 
wladzom panstwowym.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CZYM JEST PRZEMOC? 
Przemoc w bliskich relacjach  wystepuje we 
wszystkich strefach spolecznych i srodowiskach. 
Przemoc to: 
 
«kazde dzialanie skierowane przeciwko innej osobie 
ktore poprzez te czynnosc powoduje obrazenia, bol, 
zastrasza, wyrzadza krzywde, sprawia ze ta ososba 
robi cos wbrew wlasnej woli lub przestaje robic to 
co chce robic»  

- «Znaczenie przemocy», Per Isdal, 2000 
 
 
Wiele osob nie ma pewnosci czy zyja w przemocy. 
Jesli nie jestes pewny, skontaktuj sie albo przeczytaj 
wiecej na naszej stronie internetowej. 
 
Dzieci i przemoc 
«Przemoc powoduje zachwianie podstawowego 
poczucia bezpieczenstwa jakiego dziecko potrzebuje 
zeby moc rozwijac sie w dobry sposob i stanowi 
obciazenie znacznie przekraczajace granice tego co 
poszczegolny epizod przedstawia» 

«Dziecko, ktore zyje w rodzinie z przemoca», Heltne, Selvåg, 
2011 
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PRAWO DO ZYCIA BEZ 
PRZEMOCY 

 

 

 

 

 

คุณต้องการรับ 
ข้อมูลเพิม่เติม หรือ 
มีการสนทนากบัทางเรา 
หรือไม่ 
 
โปรดติดต่อทางโทรศพัท ์หรือทางอีเมล ์
 

โทร 778 45 260 
 
 

    
 

www.krisesenteretmidt-troms.no    สิทธิในการด ารงชีวิต 
post@krisesenteretmidt-troms.no     โดยปราศจากความรุนแรง 

โทร 778 45 260 
 

 

การบริการทางด้านความช่วยเหลือของทางเรา 
        

โทรศัพท์เปิดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน     ความรุนแรงคืออะไร 
เปิดบริการทางโทรศพัทต์ลอดทั ้งกลางวนั และกลางคืน    ความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกิดขึน้ในทุกชนชั้นในสังคม 

               และสภาพแวดล้อมทางสังคม ความรุนแรงคือสิ่งดังต่อไปนี้ 
       การเยี่ยมเยือนช่วงกลางวัน       

ทางเราให้บริการโดยมีการสนทนา และให้ค าแนะน าค าปรึกษา   «การกระท าใด ๆ ที่กระท าต่อบุคคลอื่น ซึ่งท าให้ได้รับบาทเจ็บ 
บ้านพกัฉุกเฉินคืออะไร     พร้อมกบัให้ความช่วยเหลือในการติดต่อกบัส่วนอื่นของระบบช่วยเหลือ   เจ็บปวด ท าให้ตกใจ หรือกดขี่ข่มเหง ท าให้บุคคลดังกล่าวนั้น 
บา้นพกัฉุกเฉินที่มิดท์-ทรูมส์ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่การงาน           ต้องท าอะไรบางอย่างที่ขัดต่อความประสงค์ของบุคคลคนนั้น   
เพื่อผูท้ี่ก าลงัหรือเคยถูกขู่เขญ็ กา้วก่าย    การบริการเพื่อให้พักอาศัย       หรือท าให้บุคคลคนนั้นหยดุท าในสิ่งที่ตัวเขาต้องการท า» 
ถูกความรุนแรง กดขี่ข่มเหง หรือกรณีคลา้ย ๆ    บา้นพกัฉุกเฉินให้บริการเพื่อพกัอาศยัภายในระยะเวลาฉุกเฉิน       - «Meningen med volden», Per Isdal, 2000 
กนัที่ท าให้เสียหาย       การบริการนี้ไม่มีค่าใชจ้่ายแต่อยา่งใด       
               มีจ านวนหลายคนที่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาเหล่านั ้นก าลังเผชิญหน้า 
บา้นพกัฉุกเฉินเป็นการบริการที่เขา้ถึงไดง้่าย และไม่จ าเป็น  การให้การติดตามภายในระยะเวลาของการตั้งตัวใหม่    กับความรุนแรงหากคุณไม่แน่ใจโปรดติดต่อสอบถาม 
ตอ้งมีใบส่งตวัเพื่อท าการติดต่อสอบถามได ้     ทางเราให้บริการเพื่อมีการติดตามในรูปแบบของการติดต่อทางโทรศพัท ์  หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของทางเรา 
ทางเราจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั   การสนทนาภายในช่วงกลางวนั และ/หรือการเยี่ยมเยือนที่บา้น   
       ภายในระยะหลงัของการพกัอาศยัอยูท่ี่บา้นพกัฉุกเฉิน    เด็ก และความรุนแรง 
               «ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
       การปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่      ชั้นพืน้ฐานที่เดก็ ๆ ต้องการเพื่อพัฒนาให้ดี 
       บา้นพกัฉุกเฉินให้บริการในส่วนของการเผยแพร่ขอ้มูล    และส่งผลกระทบเกินกว่าที่แต่ละเหตุการณ์แสดงให้เห็นได้» 
       และการเรียนการสอน ให้แก่ระบบช่วยเหลือ ประชาชน    - «Barn som lever med vold i familien», Heltne, Selvåg 2011 
       เจา้หนา้ที่ฝ่ายราชการ 
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ตอ้งมีใบส่งตวัเพื่อท าการติดต่อสอบถามได ้     ทางเราให้บริการเพื่อมีการติดตามในรูปแบบของการติดต่อทางโทรศพัท ์  หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของทางเรา 
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การบริการทางด้านความช่วยเหลือของทางเรา 
        

โทรศัพท์เปิดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน     ความรุนแรงคืออะไร 
เปิดบริการทางโทรศพัทต์ลอดทั ้งกลางวนั และกลางคืน    ความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกิดขึน้ในทุกชนชั้นในสังคม 

               และสภาพแวดล้อมทางสังคม ความรุนแรงคือสิ่งดังต่อไปนี้ 
       การเยี่ยมเยือนช่วงกลางวัน       

ทางเราให้บริการโดยมีการสนทนา และให้ค าแนะน าค าปรึกษา   «การกระท าใด ๆ ที่กระท าต่อบุคคลอื่น ซึ่งท าให้ได้รับบาทเจ็บ 
บ้านพกัฉุกเฉินคืออะไร     พร้อมกบัให้ความช่วยเหลือในการติดต่อกบัส่วนอื่นของระบบช่วยเหลือ   เจ็บปวด ท าให้ตกใจ หรือกดขี่ข่มเหง ท าให้บุคคลดังกล่าวนั้น 
บา้นพกัฉุกเฉินที่มิดท์-ทรูมส์ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่การงาน           ต้องท าอะไรบางอย่างที่ขัดต่อความประสงค์ของบุคคลคนนั้น   
เพื่อผูท้ี่ก าลงัหรือเคยถูกขู่เขญ็ กา้วก่าย    การบริการเพื่อให้พักอาศัย       หรือท าให้บุคคลคนนั้นหยดุท าในสิ่งที่ตัวเขาต้องการท า» 
ถูกความรุนแรง กดขี่ข่มเหง หรือกรณีคลา้ย ๆ    บา้นพกัฉุกเฉินให้บริการเพื่อพกัอาศยัภายในระยะเวลาฉุกเฉิน       - «Meningen med volden», Per Isdal, 2000 
กนัที่ท าให้เสียหาย       การบริการนี้ไม่มีค่าใชจ้่ายแต่อยา่งใด       
               มีจ านวนหลายคนที่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาเหล่านั ้นก าลังเผชิญหน้า 
บา้นพกัฉุกเฉินเป็นการบริการที่เขา้ถึงไดง้่าย และไม่จ าเป็น  การให้การติดตามภายในระยะเวลาของการตั้งตัวใหม่    กับความรุนแรงหากคุณไม่แน่ใจโปรดติดต่อสอบถาม 
ตอ้งมีใบส่งตวัเพื่อท าการติดต่อสอบถามได ้     ทางเราให้บริการเพื่อมีการติดตามในรูปแบบของการติดต่อทางโทรศพัท ์  หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของทางเรา 
ทางเราจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั   การสนทนาภายในช่วงกลางวนั และ/หรือการเยี่ยมเยือนที่บา้น   
       ภายในระยะหลงัของการพกัอาศยัอยูท่ี่บา้นพกัฉุกเฉิน    เด็ก และความรุนแรง 
               «ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
       การปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่      ชั้นพืน้ฐานที่เดก็ ๆ ต้องการเพื่อพัฒนาให้ดี 
       บา้นพกัฉุกเฉินให้บริการในส่วนของการเผยแพร่ขอ้มูล    และส่งผลกระทบเกินกว่าที่แต่ละเหตุการณ์แสดงให้เห็นได้» 
       และการเรียนการสอน ให้แก่ระบบช่วยเหลือ ประชาชน    - «Barn som lever med vold i familien», Heltne, Selvåg 2011 
       เจา้หนา้ที่ฝ่ายราชการ 

 

คุณต้องการรับ 
ข้อมูลเพิม่เติม หรือ 
มีการสนทนากบัทางเรา 
หรือไม่ 
 
โปรดติดต่อทางโทรศพัท ์หรือทางอีเมล ์
 

โทร 778 45 260 
 
 

    
 

www.krisesenteretmidt-troms.no    สิทธิในการด ารงชีวิต 
post@krisesenteretmidt-troms.no     โดยปราศจากความรุนแรง 

โทร 778 45 260 
 

 

Thai

abcG
rafisk as



Krisesenteret i Midt-Troms jobber for de som er 
eller har vært truet eller plaget, utsatt for vold, 
mishandling eller lignende uverdige forhold.

Krisesenteret er et lavterskeltilbud, og det er ikke 
nødvendig med henvisning for å ta kontakt.
Vi har taushetsplikt.

Døgnåpen telefon
Telefonen er åpen hele døgnet. 

Dagbesøk
Vi tilbyr samtaler, råd og veiledning, samt bistår i 
kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. 

Botilbud
Krisesenteret tilbyr botilbud i akuttfasen.
Tilbudet er gratis.

Oppfølging i reetableringsfasen
Vi tilbyr oppfølging i form av telefonkontakt, dag-
samtaler og/eller hjemmebesøk i etterkant av 
oppholdet på krisesenteret.

Utadrettet virksomhet
Krisesenteret tilbyr informasjon og opplæring til 
hjelpeapparatet, publikum og offentlig myndighet.

Vold i nære relasjoner forekommer i alle 
samfunnslag og miljøer. Vold er:

Mange er usikre på om det de opplever, er vold. 
Er du usikker, så ta kontakt eller les mer på vår 
hjemmeside.

Barn og vold

VÅRT HJELPETILBUD

HVA ER KRISESENTERET?

HVA ER VOLD?

«en hver handling rettet mot en annen person, 
som gjennom denne handlingen skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får denne personen til å 
gjøre noe mot sin vilje, eller slutte med å gjøre 
noe den vil»   
            - ”Meningen med volden”, Per Isdal, 2000

«Vold rokker ved den grunnleggende tryggheten 
som barn trenger for å kunne utvikle seg på en 
god måte, og er en belastning langt utover det 
den enkelte episoden representerer» 

- ”Barn som lever med vold i familien”, Heltne, Selvåg, 2011

Ønsker du mer 
informasjon eller 
en samtale med 
oss?
Ta kontakt på telefon eller e-post.

Ring: 778 45 260

RETTEN TIL ET LIV
UTEN VOLD

www.krisesenteretmidt-troms.no
post@krisesenteretmidt-troms.no

tlf: 778 45 260
KRISESENTERET

 I MIDT-TROMS
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Chcesz uzyskac wiecej 
informacji albo odbyc z 
nami rozmowe? 
 

Skontaktuj sie przez telefon lub e-mail. 

 

Zadzwon: 778 45 260 
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PRAWO DO ZYCIA BEZ 
PRZEMOCY 

 

 

 

 

CZYM JEST CENTRUM 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ? 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Midt-Troms 

pracuje dla osob, ktore sa zastraszane lub dreczone 

narazone na przemoc, maltretowanie lub inne 

podobne niegodne dzialania. 

 

Centrum Interwencji Kryzysowej jest latwo 

dostepna oferta pierwszego szczebla, gdzie nie ma 

koniecznosci posiadania skierowania zeby moc sie 

skontaktowac.  

Obowiazuje nas tajemnica sluzbowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZA OFERTA POMOCY 
Telefon calodobowy 
Telefon jest czynny cala dobe. 
 

Wizyty dzienne 
Oferujemy rozmowy, doradztwo i wsakzowki jak 
rowniez udzielamy wsparcia w kontaktach z innymi 
czlonami sluzb pomocniczych. 
 

Oferta tymczasowego zamieszkania 
Centrum Interwencji Kryzysowej oferuje 
tymczasowe zamieszkanie w naglych zdarzeniach. 
Oferta jest nieodplatna. 
 

Opieka w fazie odbudowywania. 
Oferujemy opieke w formie kontaktu 
telefonicznego, rozmow dziennych i/lub odwiedzin 
domowych po odbytym pobycie Centrum 
Interwencji Kryzysowej 
 

Szeroka dzialalnosc 
Centrum Interwencji Kryzysowej oferuje informacje 
i ksztalcenie sluzbom pomocniczym, osobom i 
wladzom panstwowym.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CZYM JEST PRZEMOC? 
Przemoc w bliskich relacjach  wystepuje we 
wszystkich strefach spolecznych i srodowiskach. 
Przemoc to: 
 
«kazde dzialanie skierowane przeciwko innej osobie 
ktore poprzez te czynnosc powoduje obrazenia, bol, 
zastrasza, wyrzadza krzywde, sprawia ze ta ososba 
robi cos wbrew wlasnej woli lub przestaje robic to 
co chce robic»  

- «Znaczenie przemocy», Per Isdal, 2000 
 
 
Wiele osob nie ma pewnosci czy zyja w przemocy. 
Jesli nie jestes pewny, skontaktuj sie albo przeczytaj 
wiecej na naszej stronie internetowej. 
 
Dzieci i przemoc 
«Przemoc powoduje zachwianie podstawowego 
poczucia bezpieczenstwa jakiego dziecko potrzebuje 
zeby moc rozwijac sie w dobry sposob i stanowi 
obciazenie znacznie przekraczajace granice tego co 
poszczegolny epizod przedstawia» 

«Dziecko, ktore zyje w rodzinie z przemoca», Heltne, Selvåg, 
2011 
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การบริการทางด้านความช่วยเหลือของทางเรา 
        

โทรศัพท์เปิดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน     ความรุนแรงคืออะไร 
เปิดบริการทางโทรศพัทต์ลอดทั้งกลางวนั และกลางคืน    ความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกิดขึน้ในทุกชนช้ันในสังคม 

               และสภาพแวดล้อมทางสังคม ความรุนแรงคือส่ิงดังต่อไปนี้ 
       การเยี่ยมเยือนช่วงกลางวัน       

ทางเราให้บริการโดยมีการสนทนา และให้ค าแนะน าค าปรึกษา   «การกระท าใด ๆ ท่ีกระท าต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงท าให้ได้รับบาทเจ็บ 
บ้านพกัฉุกเฉินคืออะไร     พร้อมกบัให้ความช่วยเหลือในการติดต่อกบัส่วนอ่ืนของระบบช่วยเหลือ   เจ็บปวด ท าให้ตกใจ หรือกดขี่ข่มเหง ท าให้บุคคลดังกล่าวนั้น 
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