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.

Ve i l i g
onderdak

• Heeft u te maken met huiselijk geweld
(fysiek, psychisch en/of seksueel)?
• Bent u thuis en binnen uw netwerk niet
meer veilig?
Neem contact op met Moviera • 088 3 744 744 (24 uur per dag) • www.moviera.nl

Eerste contact
U kunt zelf Moviera bellen. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U kunt
anoniem bellen. Samen met een hulpverlener bespreekt u welke hulp het beste is en of
veilig onderdak noodzakelijk is. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht tenzij
u toestemming geeft uw gegevens te verstrekken.

Kom ik in aanmerking voor veilig onderdak?
Iemand komt in aanmerking voor veilig onderdak als er sprake is van huiselijk geweld,
eergerelateerd geweld of mensenhandel en uw veiligheid (en die van uw kinderen)
in gevaar is. Als dit niet het geval is, bieden we u ambulante hulpverlening aan. Dit
betekent dat de hulpverlener bij u thuis begeleiding en ondersteuning biedt. In het geval
van acute onveiligheid zijn er noodbedden beschikbaar.

Aanmelding bij Moviera
Tijdens een telefonisch intakegesprek besluit u samen met de hulpverlener welk
hulp het beste bij uw situatie past. Als opvang voor u de beste oplossing is, zoekt
de hulpverlener uit of Moviera plaats voor u heeft of dat u voor uw veiligheid ergens
anders geplaatst moet worden. Cliënten met een inkomen betalen een eigen bijdrage
voor veilig onderdak. De bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Veilig
onderdak duurt gemiddeld 6 weken waarin u met uw hulpverlener uw situatie en
veiligheid bespreekt. De hulpverlener begeleidt u naar een passend vervolg.

Kinderen
Ook voor uw kinderen bieden wij veilig onderdak. Zij gaan zo snel mogelijk naar een
school in de buurt van onze locatie. De begeleiding die de hulpverlener biedt, is gericht
op u en uw kinderen.
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