GIV ET BIDRAG OG GØR EN FORSKEL I DAG

Det er et stort ønske og håb, at vi fortsat kan hjælpe
voksne med traumer efter seksuelle overgreb i opvæksten

HJÆLP SENFØLGERAMTE VOKSNE EFTER

SEKSUELLE OVERGREB I OPVÆKSTEN
CSM Syd – Frivilligsektion har i mere end 25 år
hjulpet voksne med psykiske, fysiske og sociale
senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.
I dag oplever vi, at flere og flere senfølgeramte
voksne henvender sig til CSM Syd – Frivilligsektion
for at søge råd, vejledning og støtte med et ønske om
at opnå en bedre tilværelse.
Vi tilbyder blandt andet individuel rådgivning til seksuelt
misbrugte, pårørende og fagpersoner, samt gruppeforløb,
psykoedukation om senfølger og socialfaglig rådgivning. På
den sociale front tilbyder vi Åben stue, et socialt visiteret
tilbud, samt sociale arrangementer, hvor den enkelte kan øve
sig i sociale færdigheder, samt opnå et godt og trygt netværk.
CSM Syd – Frivilligsektion er en selvejende institution, som
primært er baseret på frivillig arbejdskraft. De frivillige har
som oftest en social og/eller sundhedsfaglig baggrund, samt
stor viden om senfølger, der gør dem egnede til at lytte,
støtte og hjælpe seksuelt misbrugte videre i livet.
Det er gratis og anonymt for alle voksne med senfølger efter
seksuelle overgreb i opvæksten i Region Syddanmark at
benytte sig af CSM Syd – Frivilligsektions tilbud.

VI VÆRDSÆTTER DIT BIDRAG
Vi sætter stor pris på din støtte og med vores frivillige kræfter,
når vi langt for selv et lille beløb.
Det er et stort ønske og håb, at vi fortsat kan hjælpe voksne
med traumer efter seksuelle overgreb i opvæksten, som har
brug for rådgivning, støtte, tryghed og håb for fremtiden.

Med vores frivillige kræfter, når vi langt for selv et lille beløb. Du
kan nemt støtte CSM Syd – Frivilligsektions arbejde via
MobilePay eller bankoverførsel.

Bankoverførsel
Reg.nr. 4597
Kontonr. 13118329

MobilePay til
880699

Alle donationer går ubeskåret til
vores frivillige institution og er med til
at sikre, at vi fortsat kan tilbyde
kvalificeret rådgivning, vejledning og
støtte til de senfølgeramte voksne,
der har behov for det.
TAK FOR DIN STØTTE

CSM SYD – FRIVILLIGSEKTIONS FORMÅL
• At rådgive, vejlede og støtte seksuelt krænkede og deres nærmeste.
• At bekæmpe seksuelt misbrug ved at synliggøre og modarbejde
ethvert forhold i samfundet, der legitimerer og opretholder seksuelle
overgreb.
• At skabe åbenhed om emnet, så den krænkede får lettere ved at
opsøge den rette hjælp.

PROFESSIONELT NETVÆRK
Vi har et formaliseret samarbejde med:
CSM Syd – Behandlingssektion

Samt tæt kontakt til psykologer,

Mageløs 1, 2. sal, tv

læger, socialrådgivere, advokat

5000 Odense C

m.fl. for at kunne yde en optimal

Tlf. 63 11 07 12

støtte til vores brugere.

Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Frivilligsektion
Kongensgade 72, 1. sal
5000 Odense C
Telefon: 66 14 66 33
Mail: info@csm-syd-frivilligsektion.dk
Hjemmeside: www.csm-danmark.dk/syd-frivillig
CVR-nr. 19503445

