KÉRJ SEGÍTSÉGET! KÉRJ TANÁCSOT!
NE MARADJ EGYEDÜL A BAJODDAL!
Biztosan van a környezetedben olyan megbízható
felnőtt, osztálytárs, barát, aki megértő a helyzeteddel kapcsolatosan! Hidd el, van megoldás! Legyél
bátor és kérj segítséget!

Néhány fontos segélyszám:
Fővárosi Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálata Áldozatsegítő Osztály (Dr. Vojnovics Ibolya): áldozattá vált személyek részére állami támogatás, azonnali pénzügyi segély, kárenyhítés, érdekérvényesítés elősegítése, ingyenes jogi tanácsadás. Tel:
209-93-38,
email: isz.aso@bfkh.hu
ESZTER Közhasznú Alapítvány és Ambulancia az
erőszak ellen: áldozatok részére pszichoterápiás
feldolgozás, szexuális erőszak áldozatainak-, gyermekotthonban élő gyermekek anonim telefon segélyvonala. Tel.: 466-9872,
info@eszteralapitvany.hu
NaNE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület Bántalmazott nők és gyerekek,
szexuális erőszak áldozatainak telefonos segélyvonala: (este 18 és 20 óra között), és biztonsági információk külföldi munkát kereső fiatal nőknek: (kedden
és csütörtökön délután 14 és 18 óra között) 06-80505-101. www.nane.hu

Ha szükséged van segítségre, keress meg bennünket!
Fordulj hozzánk bizalommal!
Külvárosi Áldozatsegítő programunkban segítünk
Neked és hozzátartozóidnak.
Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ)
Tel: 06-1 / 379 - 3022
hisz@hit.hu
Józan Élet Egyesület és az SOS Egyesület
SMS száma: 06-30 / 442 - 2712
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Ne válj áldozattá!
Ezzel a kiadvánnyal az a célunk, hogy felismerd
magadban vagy a környezetedben az áldozattá válást,
illetve annak veszélyét.

TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0008

Adunk néhány ötletet, hogyan tudsz szükség esetén
másoknak segíteni, illetve segítséget kérni!

MILYEN ERŐSZAKFAJTÁK, TRAUMÁK VANNAK, AMIBEN
ÁLDOZATTÁ VÁLHATNAK GYEREKEK ÉS FIATALOK?
• Megfélemlítés, nyilvános megalázás,
megszégyenítés, kirekesztés, testi-lelki
terrorizálás, akár digitális formában is. Ma
elterjedőben van a „netes” megalázás és kirekesztés
• Családon belüli erőszak. Például felnőtt szülők
közti testi-lelki, szóbeli bántalmazás, megalázás,
megfélemlítés – és ezeknek a látványa is
• Gyermekbántalmazás. A gyerekekkel, fiatalokkal
szembeni testi, lelki erőszak.
• Vagyon- és élet elleni erőszakos bűncselekmények.
Például rablótámadások, betörések, lopások, súlyos
testi sértések.
• Szexuális bűncselekmények. Például szexuális
célból fiatalkorú elcsalása, zaklatás, szexuális
visszaélés, prostitúcióra kényszerítés, pedofília –
akár a közvetlen környezetben élő emberektől.
MIK NÖVELIK A KOCKÁZATÁT ANNAK, HOGY VALAKI
ÁLDOZATTÁ VÁLJON?
• felelőtlen, éretlen személyiség és viselkedés
• tájékozatlanság, tanulatlanság
• korábbi sérülések, traumák
• előítéletesség az illetővel szemben – például faji,
nemi, vallási hovatartozás vagy a bőrszín miatt
• kihívó, feltűnő viselkedés, kihívó vagy hiányos
öltözet, deviáns életmód és viselkedés
• átgondolatlan, nem tudatos, nem bölcs döntések
– például egyedül sétálni éjszaka vagy sötét
helyen, utcai konfliktusba keveredés, éjszakai
szórakozóhelyen alkohol-drogfogyasztás
• szegénység, szociális nyomor, hajléktalanság
• fogyatékosság, rokkantság
• szenvedélybetegségek – drog-, alkohol-, játék-,
pornó- és egyéb függőségek
• elmagányosodott emberek – például az idősek, vagy
akiknek meghalt a hozzátartozójuk
• maga a krízishelyzet, amit látunk, tapasztalunk,
megtudunk.

GONDOLTAD VOLNA…

…hogy egy kutatás szerint 9-ből 7 fiatalt (7-14 éves
korú) 2 percen belül, el tud csalni egy idegen?!
(A kutatásban résztvevő gyerekeknek a szülei nem voltak
jelen, de a kísérlet előtt már beszélgettek velük otthon
arról, hogy nem szabad idegenekben feltétel nélkül megbízni és azokkal elmenni!) 
Te mit tennél egy ilyen helyzetben?
MILYEN JELEK UTALHATNAK ARRA, HA VALAKI ÁLDOZATTÁ VÁLT?
Minden áldozat nagyon szégyelli, ami vele történt,
ezért az áldozattá vált személyek nagy része titkolja az
őt ért sérelmeket. Általában egyedül nem képesek a
traumáikat feldolgozni, és ezért akár egész életükön át
fájó sebeket hordoznak.
Persze az is előfordulhat, hogy gyanús jeleket látunk
másokon (pl. kék-zöld foltok vannak a testén) és mégsem
áldozat, csak pl. a biciklijéről esett le. Ezért érdemes
rendkívül óvatosan bánni a jelekkel!
• zúzódások nyomai a testen
• gyermek egyedül, felügyelet nélkül él az utcán
• bódult vagy eszméletlen állapot - ilyenkor szólítsuk
meg, kérdezzünk rá, mi a baja, vagy kiáltsunk
segítségért, hívjunk mentőt
• elszigetelődés, befelé fordulás, depressziós, szorongó
viselkedés
• krónikus fáradtság , tanulási nehézség, figyelemzavar
(például alszik órákon, szünetekben)
• egysíkú, komor öltözködés, vagy pont az ellentéte:
kirívó, kihívó, feltűnősködő viselkedés, öltözködés,
• a tanulmányaiban, a viselkedésében HIRTELEN, akár
DRASZTIKUSAN megváltozik
• öngyilkosság lehetőségének megemlítése
• az alkaron vágási nyomok (öngyilkossági kísérlet)

„CRY FOR HELP!”
Az öngyilkosság elkövetése előtt a krízisben lévő
személy saját maga jelez a környezete felé, hogy
BAJ van!
VEGYÜK ÉSZRE! VEGYÜK KOMOLYAN!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!!!
JÓ HA TUDOD…
MIT TEHETSZ, HOGY NE VÁLJ ÁLDOZATTÁ?
Beszéld át szüleiddel, osztályfőnököddel, milyen
veszélyek merülhetnek fel szabadidőd eltöltése, utazásaid, az interneten való „szörfözéseid” során.
Utazásaidkor törekedj a biztonságra!
• Ha teheted, csoportosan utazzál (főképp este,
sötétedés után)!
• Nagyobb értékeidet (telefon, pénztárca, tablet,
stb.) elzártan tartsd utazásod során, lehetőleg
NE használd utazás közben ezeket, ne tartsd a
kezedben!
• A járműveken kerüld a veszélyesnek tűnő
társaságok közelségét! Inkább házaspár, család
közelében utazz!
• NE adj a szemeddel, viselkedéseddel
félreérthető jelzéseket idegeneknek!
• NE válaszolj vissza a sértő utastársaknak!
Ha kötözködik veled valaki, próbáld kerülni a
tekintetét. Igyekezz gyorsan megszabadulni,
elhagyni a helyszínt, forgalmas helyre, vagy másik
utas-kocsiba átmenni, a helyszínről akár mielőbb
elmenekülni!
• NE provokálj másokat! Ne legyél félreérthető.
Tudatosan élj! Bölcsen gondold át döntéseidet, nézd
meg a hosszú távú hatásait is!

