OM OS
RED-Safehouse er en selvejende institution,
som driver et sikkert og skjult opholdssted
for unge, der er på flugt fra æresrelaterede
konflikter.
Vi er landets mest sikre og specialiserede
safehouse med plads til 23 unge kvinder og
mænd, der døgnet rundt kan få krisehjælp,
omsorg og vejledning af vores erfarne personale. Beboerne kommer fra hele landet og
består af unge mellem 18 og 30 år, samt enkelte unge under 18 år.
Vores indsats er helhedsorienteret og vores
pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg. Vi arbejder målrettet
med udgangspunkt i den enkelte unges situation og personlige mål samt med de unge
som gruppe.
På RED-Safehouse hjælper vi årligt omkring
100 unge med at opnå en sikker og selvstændig tilværelse.

“Skudsikre vinduer, et topsikret sted og
adgangskoder over det hele. Og socialrådgivere, pædagoger, psykologhjælp
– hele pakken er der bare. Det er det
bedste, der nogensinde kunne ske for
personer i sådan en situation, som vi
er i.”
Fatima, 24 år

VI TILBYDER
Unge kvinder og mænd, som er udsat for æresrelaterede konflikter, tilbydes gratis råd og vejledning døgnet rundt. På REDSafehouse tilbydes de unge et individuelt tilrettelagt forløb med
fokus på:
Sikkerhed og omsorg
Hjælp til et liv på egne ben
Efterværnsindsats
RED-Safehouse tilbyder også rådgivning og kurser til fagfolk,
der er i kontakt med unge, som udsættes for æresrelaterede
konflikter. Vi bistår med rådgivning i konkrete sager og afholder
kurser med forskellige temaer, herunder:
RED-Safehouses indsatser ved æresrelaterede konflikter
Hvordan vi arbejder med de unge, der må flygte fra æresrelateret vold
Symptomer og risikofaktorer ved æresrelaterede konflikter
RED-Safehouses erfaringer med de unge – hvordan kommer de videre?
Kontakt os for at aftale nærmere om kurser eller rådgivning.

“Opholdet på RED-Safehouse har været med til at
få min familie til at forstå,
at jeg selv vil bestemme.
Det har fået dem til at
åbne øjnene.”
Yusuf, 19 år

KONTAKT
RED-Safehouse har døgnåbent
og kan altid kontaktes på
Tlf. 45 11 78 00
red.safehouse@gmail.com
Du kan læse mere om os på
red-safehouse.dk
og tilmelde dig vores nyhedsbrev for fagpersoner.

