moviera
a a n pa k h u i s e l i j k g e w e l d

Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties
duurzaam herstellen, kans op herhaling
van geweld en misbruik verkleinen en werkt
aan herstel om terugval te voorkomen.

AWA R E
Abused Women
Active Response
Emergency

Hulp bij stelselmatige
belaging en/of bedreiging
Neem contact op met Moviera • 088 3 744 744 (24 uur per dag) • www.moviera.nl

Aware is een persoonlijk alarmsysteem voor mensen die te maken hebben met
ernstige belaging (stalking) of bedreiging in hun relatie of thuis.
Het betekent Abused Women Active Response Emergency. Het systeem bestaat uit
een GPS, is 24 uur per dag actief en staat rechtstreeks in verbinding met de politie.
Moviera biedt u begeleiding bij Aware.

Er alles aan doen
Het is beangstigend wanneer u wordt belaagd en bedreigd en zo de controle over uw leven
dreigt kwijt te maken. Wat uw belager gaat doen, is vaak moeilijk in te schatten. U wilt er
alles aan doen om veilig te zijn en deze belaging en dreiging het hoofd te bieden. Door
contact op te nemen met Moviera zet u een eerste stap naar hulp en ondersteuning hierbij.

Samenwerking tussen politie en hulpverlening
Wanneer u terecht komt in een gevaarlijke situatie met uw belager is één druk op de knop
genoeg om de politie te alarmeren. Deze komt met spoed naar de plaats waar het alarm is
geactiveerd. De politie kan ook het alarmsysteem volgen wanneer u het bij u draagt. Naast het
alarmsysteem kan Moviera u begeleiding aanbieden om zorgvuldig met u te kijken naar uw
persoonlijke situatie om zo uw veiligheid te verhogen en uw dagelijkse leven op te pakken.

U wordt stelselmatig belaagd of bedreigd
De belangrijkste voorwaarden voor Aware zijn:
• U heeft geen contact met de belager/bedreigende persoon
• U heeft aangifte van belaging/bedreiging gedaan of u bent bereid dit te doen of
• Er is een aanzegging wederrechtelijke belaging
• Er is een straat- en/of contactverbod
• Er is sprake van dreiging vanuit één persoon

Aanmelden bij Moviera
Komt u in aanmerking voor Aware? Bel 088 3 744 744 voor het maken van een
intakegesprek. De hulpverlener bespreekt tijdens het eerste telefonisch gesprek
de voorwaarden. Vervolgens plant ons Aware team een intakegesprek met u. Zo
beoordelen zij of u in aanmerking komt voor Aware. Het systeem wordt binnen 2
werkdagen aangesloten. De hulpverlener begeleidt u bij de aansluiting, het gebruik van
het alarmsysteem en het doen van aangifte bij de politie na alarmering.
Er zijn geen kosten verbonden aan Aware.

Neem contact op met Moviera • 088 3 744 744 (24 uur per dag) • www.moviera.nl

