Az alábbi szervezetek elérhetőségein is kérhet
segítséget családon belüli és párkapcsolati erőszak,
szexuális bűncselekmény áldozatai részére, vagy
kiskorú bántalmazása esetén:

NANE –Nők a Nőkért az Erőszak Ellen
Bántalmazott nők segélyvonala
06-80 / 505 - 101 (18-22 óráig, hétköznap, szerda
kivételével, ingyen hívható)
www.nane.hu
ESZTER Ambulancia –pszichológusi

segítséget nyújt szexuális bűncselekmény
áldozatainak (kiskorú áldozatokat is tud fogadni)
06-1 / 466 - 9872

Fővárosi Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata

Külvárosi Áldozatsegítő
projekt

(Áldozatsegítő Szolgálat) minden bűncselekmény
áldozatát támogatja jogi, anyagi és tanácsadói
segítéssel.
06-80 / 225 - 225 éjjel-nappal, ingyenesen hívható
TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0008

A Hit Gyülekezete keresztény egyházként számos
szükségben lévő, lelki és szociális támogatásra
szoruló embertársunknak nyújtott segítséget.

Fehérgyűrű Közhasznú
Egyesület – országszerte több szervezetük

van. Szoros együttműködésben az állami
szolgálatokkal, minden bűncselekmény áldozatának
segítséget nyújtanak.
06-1 / 312 - 2287 és 06-1 / 472 - 1161
www.fehergyuru.eu

Kiemelkedő eredménnyel, szakmai körökben is
elismert módon végzi drogos fiatalok, alkoholfüggők,
bűnöző, illetve deviáns viselkedést folytató személyek
felé való szolgálatát, társadalmi reintegrációját.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társﬁnanszírozásával valósul meg.

Külvárosi Áldozatsegítő

programunkban bűncselekmények, erőszakos
cselekmények áldozatainak és az áldozatok
rehabilitációjában fontos szerephez jutó
hozzátartozóiknak segítünk. Egyéni és csoportos
tanácsadást biztosítunk áldozati csoportok részére.
Érzékenyítést, készségfejlesztést végzünk az
áldozatok környezetében élő személyekkel,
hozzátartozókkal.
Hozzájárulunk a veszélyeztetettséget jelző rendszer
fejlesztéséhez, erősítjük az együttműködésünket a
bűnmegelőzéssel és bűncselekmények áldozataival
foglalkozó hatóságok, intézmények szakembereivel.

Az áldozattá válás megelőzésében

is jelentős segítséget nyújtunk a lakosságnak.
Prevenciós céllal felvilágosító kisfilmeket, információs
kiadványokat juttatunk el a lakosság részére, és
előadásokat tartunk.
A megelőzést segítő tájékoztatást, oktatást végzünk
a fiatalok körében a szenvedélybetegségekről,
családon belüli erőszakról, kortárs bántalmazásról,
zaklatásról (bullying és mobbing), szexuális
kihasználásról. Szociális munkát végzünk
a veszélyeztetett lakossági csoportok körében.
A komplex program során képzési alkalmakat
biztosítunk az áldozatok segítésében részt vállaló
önkéntesek és kortárs segítők részére, valamint az
érintett szakmák képviselőinek.

Ön vagy hozzátartozója,
ismerőse bűncselekmény,
erőszakos cselekmény
áldozata?
Forduljon hozzánk bizalommal!
Külvárosi Áldozatsegítő programunkban segítünk
Önnek és hozzátartozóinak.

Hit Gyülekezete
Szeretetszolgálata (HISZ)

A

a gyülekezet karitatív- szociális szervezete. Húsz
éve jött létre, jelenleg országszerte 34 helyi irodában
segíti a rászorulókat. Tájékoztatja a segítségkérőket a
konkrét támogatási lehetőségekről, a szolgáltatások
elérhetőségéről, illetve elfogadó, empatikus kontaktus
kialakításával, azonnali mentális segítséget nyújt.

Tel: 06-1 / 379 - 3022
hisz@hit.hu

A Tanácsadó Szolgálat ügyeletet tart
a hét több napján, keresztény szemléletű tanácsadást
folytat, egyének, párok és családok számára.
SMS üzeneteket fogad, időpontokat egyeztet a Józan
Élet Egyesület és az SOS Egyesület telefonszámán
keresztül.

Tel: 06-30 / 442 - 2712

