Begeleide terugkeer/herstel relatie

Huiselijk
geweld stopt
niet vanzelf

Voor wie?

biedt hulp

Spreekuur in de wijk

Rosa Manus heeft twee spreekuren in de wijk. Iedereen die te maken
heeft met een geweldssituatie kan daar terecht. Slachtoffers, plegers en
andere betrokkenen. Hulpverleners bieden een luisterend oor, geven
advies en ondersteuning bij het maken van keuzes.

Deze methodiek en hulpverlening zijn erop gericht om het geweld binnen de relatie te stoppen en het leren omgaan met ruzies en conflicten.
Samen met de beide partners wordt gezocht naar andere manieren om
conflicten op te lossen. Doel van begeleide terugkeer/herstel relatie is
om herhaling van het geweld te voorkomen.

Rosa Manus is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld
en die woont binnen de regio Zuid Holland Noord (regio Holland Rijnland). Rosa Manus is lid van de Federatie Opvang, een landelijk netwerk.
Dit betekent dat er ook vrouwen en kinderen opgevangen worden die
niet in hun eigen regio terecht kunnen.
De opvanglocatie van Rosa Manus is gehuisvest in Leiden. Ambulante
hulpverlening doet Rosa Manus in heel de regio Zuid Holland Noord
(regio Holland Rijnland).

Rosa Manus is HKZ gecertificeerd.
Vriend worden van Rosa Manus?
Dat kan. Kijk op onze website: www.rosa-manus.nl

Rosa Manus is een
professionele organisatie die
opvang en hulpverlening biedt aan
vrouwen, kinderen en mannen
die te maken hebben met
huiselijk geweld.
Wilt u meer weten:

www.rosa-manus.nl

Heeft u of iemand anders
hulp nodig, bel

071 573 08 70

Huiselijk geweld komt vaak voor. Vaker dan wij denken. Geweld
binnen relaties moet stoppen. Dat gaat niet vanzelf. Rosa Manus
biedt hulp om bij het stoppen van huiselijk geweld, waaronder ook
eergerelateerd geweld, mensenhandel, gedwongen prostitutie en
loverboys, en kan tijdelijk een veilige situatie bieden. Met hulpverlening bij huiselijk geweld houdt Rosa Manus zich al decennia lang
bezig. Eerst alleen in de opvang, maar steeds vaker ook ambulant.
Onze visie en ervaring zijn dat we bij het duurzaam stoppen van
huiselijk geweld naast de cliënt en haar netwerk vele ketenpartners
nodig hebben. Hier werken we dan ook graag mee samen.

Wat doet Rosa Manus:
Intake en advies

Rosa Manus is 24 uur telefonisch bereikbaar. In een intakegesprek
(op werkdagen van 09.00-17.00 uur) worden hulpvragen verkend. Deze
kunnen leiden tot een opname, een ambulant aanbod of een (warme)
doorverwijzing.

Opvang

Crisisopvang
Vrouwen (en kinderen) die acuut hulp nodig hebben, kunnen terecht in
de crisisopvang. Er is ook een noodbed. Rosa Manus is 24 uur bereikbaar en er is 24 uur hulpverlening beschikbaar. Wij bieden veiligheid
en samen met de vrouw brengen wij de situatie en de hulpverlening die
nodig is in kaart. Dit geldt ook voor de betrokken kinderen.
Intensieve begeleiding van vrouwen en kinderen
De vrouwen en kinderen kunnen in de opvang, die tijdelijk is, gebruik
maken van allerlei vormen van begeleiding. Individuele gesprekken met
gespecialiseerde hulpverleners en groepsgesprekken. Er is natuurlijk
ook aandacht voor financiële hulpverlening. Rosa Manus hanteert de
beproefde begeleidingsmethodiek Krachtwerk.

Rosa Manus biedt speciale aandacht aan kinderen die getuige zijn van
huiselijk geweld. Deze worden vaak vergeten, maar de impact is groot.
Middels een speciale kindmethodiek, Veerkracht, worden zij begeleid.
Daarnaast zijn er in de opvang ook kinderactiviteitenbegeleiding en een
opvangklas.
Vanzelfsprekend wordt ook gewerkt met ‘1 gezin, 1 plan’ en wordt het
sociale netwerk van de vrouw en kinderen erbij betrokken, waaronder
de partner, mits de veiligheid dit toestaat.

Ambulante begeleiding

Steeds vaker biedt Rosa Manus ambulante begeleiding aan. Dit gebeurt
op verschillende manieren:
Intensieve ambulante begeleiding
Voor vrouwen en gezinnen die in een eigen woning wonen en waar
sprake is van evident huiselijk geweld. Vaak spelen er ook andere problemen. Binnen de hulpverlening heeft het stoppen van het huiselijk
geweld de eerste prioriteit. Omdat er vele problematieken op verschillende leefgebieden spelen, gaat het vaak om langdurige trajecten. De
ambulante begeleider van Rosa Manus is vaak in de beginperiode zeer
intensief bij de situatie betrokken en werkt natuurlijk ook samen met
andere hulpverleners. Doel van deze vorm van begeleiding is het huiselijk geweld duurzaam te stoppen.
Ambulante begeleiding na de opvangperiode
Als vrouwen en kinderen die in de opvang zijn geweest weer in een eigen
woning wonen, worden zij nog begeleid naar zelfstandigheid door Rosa
Manus.

Personenalarm AWARE

Bij belaging of ernstige dreiging daarvan kan iemand in aanmerking
komen voor het personenalarm Aware. Rosa Manus doet de intake en de
hulpverlening hierbij, die is gericht op empowerment. Er is een indicatiecommissie die bestaat uit meerdere partners, waaronder de politie. Veiligheid en hulpverlening - een betere toekomst - gaan hierbij hand in hand.

