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Mot våld i nära relation
Vi Stöttar, handleder, utbildar & föreläser!

www.courage4life.com

E-mail: info@courage4life.com
Jourtelefon för sms och samtal: 0760-94 60 41

Scanna QR-koden för att komma direkt
till vår sida på Facebook
facebook.com/courage4life.se/
facebook.com/supportcourage4life.se/
För gåvor och betalning:
Swish: 123 04 39 380
Bankgiro: 514-2443

SPONSORER och SAMARBETSPARTNERS:

MOT våld
i nära relation
STÖD - RÅD - HJÄLP

FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNINGAR

Bakom var
5e dörr...

...en föreläsning om våld i
nära relation med

Linda Ljungdahl

”HAND TILL HAND - Ut ur våldet”
Detta är en utbildning som Courage4Life anordnar i
egen regi för Dig som lever i, eller har levt med våld i
nära relation.
Under fem kurstillfällen får Du bl.a. kunskap och
förståelse för vad våldet i nära relation innebär, vilken
hjälp det finns att få, verktyg att mentalt och praktiskt
använda för att kunna gå vidare.
I grupperna av kursdeltagare skapas trygghet,
förståelse och ofta djup vänskap.

Väkommen!

”Om vi inte pratar om det så finns det inte”
...därför är Courage4life ute och föreläser!
Föreläsningen ”Bakom var 5e dörr...” anpassas efter
målgrupp och är mellan en och två timmar lång.
Courage4Life erbjuder även den dramatiserade föreläsningen ”Gul & Blå” som berättas med inslag av sång och
musik. Framförandet riktar sig i första hand till större
grupper och gymnasieskolor.
Om du vill att Courage4Life kommer till din arbetsplats, skola, förening, församling så är du välkommen
att höra av dig till linda@courage4life.com.
•

Våld i nära relation är idag ett av Sveriges största
samhällsproblem!

•

Bakom var 5:e dörr pågår, eller har det pågått, våld
i nära relation

•

Uppskattningsvis misshandlas drygt 800 kvinnor
och 500 män varje dag här i Sverige

•

Varje år dör fler än 20 kvinnor på grund av våld i
nära relation.

Allt jag behöver är mod att leva!

