Nőket támogató szervezetek elérhetősége, tevékenysége
Név
Telefonos segélyvonal

Elérhetőségek

Tevékenység

KERET Koalíció

cím: nincs adat

Segélyvonal
működtetése
elszenvedettek számára.

szexuális

Segélyvonal működtetése
gyermekek számára.

bántalmazott

erőszakot

tel.: 0640-630-006 (hétfőnként 10-14,
szerdánként 14-18, péntekenként 11-14
óra között)
e-mail: keretkoalicio@gmail.com

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak
Ellen (NANE) Egyesület

honlap: http://keretkoalicio.blogspot.hu/
cím: 1447 Budapest, Pf. 502.
tel.: 06-80-505-101 (segélyvonal szerda
kivételével naponta 18-22 óráig)
e-mail: info@nane.hu

nők

és

A segélyvonal az egyetlen olyan célzott telefonos
szolgáltatás e témában, amelyek képzett női
önkéntesek működtetnek civil szervezeti keretek
között.

honlap: www.nane.hu
OKIT
Országos
Kríziskezelő
és
Információs Telefonszolgálat

cím: nincs adat

e-mail: okit@ncsszi.hu

Az
Országos
Kríziskezelő
és
Információs
Telefonszolgálat szolgáltatásának elsőrendű célja,
hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a
gyermekbántalmazás,
a
prostitúcióés
emberkereskedelem áldozatainak, továbbá szükség
esetén
gondoskodjon
elhelyezésükről.

honlap: www.bantalmazas.hu

A

tel.: 06-80-205-520 (telefonszolgálat 24
órában, minden nap)

Telefonszolgálat

állandó

elérhetőséget

kíván

biztosítani minden bajba jutott és azonnali segítséget
kérő embernek a nap minden órájában, az ország
egész
területén
és
külföldön.
A
Telefonszolgálat
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának háttérintézményében, a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet egységeként a
kapcsolati
erőszak
(párkapcsolati
erőszak,
a
gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a
rokonok, családtagok által elkövetett erőszak),
prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak
segítésével foglalkozik. Az információnyújtás mellett
azonnali segítséget nyújt a bántalmazás miatt
kialakult
válsághelyzetben,
krízisbe
került
állampolgárok (elsősorban nők és gyermekek)
részére. Rászorultság esetén, a klienssel egyeztetve,
titkos menedékhelyen történő azonnali elhelyezésben
is tud segíteni.

Érdekvédelem/jogi segítségnyújtás
Magyar Nők Szövetsége

cím: 1062 Budapest, Andrássy út 124.

A Magyar Nők Szövetsége 1989-től tevékenykedik a
nők jogainak és érdekeinek védelmében.

tel.: 061-331-9734
e-mail: info@nokszovetsege.hu
honlap: www.nokszovetsege.hu

A Szövetség a nők által megfogalmazott problémák és
a mindenkori döntéshozók közötti kapcsolat szerepét
tölti
be.
Fellép
minden
olyan
társadalmi
megnyilvánulás ellen, amely nyíltan vagy burkoltan
akadályozza a nők hivatásbeli
vagy közéleti
szerepvállalását. Támogatja a nők minél nagyobb
arányú részvételét a közéletben.
Segíti a nők munkaerő-piaci arányának növelését, a
munkaerő-piac igényeihez igazodó átfogó és minden

nő számára elérhető átképzéseket, továbbtanulási
lehetőségeket.
Szorgalmazza azon munkavállalási formákat, melyek
segítenek összeegyeztetni az anya, család és karrier
dilemmáját.

Patent Egyesület

cím:1024 Budapest Forint u. 10.
tel.: 36-70-252-5254 (jogsegélyszolgálat
szerdánként 16-18 és csütörtökön 10-12
között)
e-mail: jog@patent.org.hu
honlap: www.patent.org.hu

Női Érdek

cím: 1074 Budapest, Dohány utca 71.
tel.: 0670-949-3574, 0670-949-3570
e-mail: noierdek@noierdek.hu
honlap: http://noierdek.hu

Az
Egyesület
jogsegélyszolgálata
bántalmazott
nőknek, a kényszerláthatás áldozatainak, valamint a
nemi alapú erőszak és diszkrimináció áldozatainak
nyújt segítséget:
jogi és pszichológiai segítséget
egyaránt.
Ezen túl a törvényalkotók számára javaslatokat; a
bíróságok, a hatóságok, a szociális ellátórendszer
munkáját szakmailag segítő anyagokat, az érintettek
és
környezetük
számára
ismeretterjesztő
kiadványokat készít. Önkénteseket és szakembereket
is képez, és önsegítő önismereti csoportot vezet
túlélők számára.
A „Női Érdek” hosszú távú célkitűzése, hogy a magyar
nők társadalmi és jogi egyenlőséghez hozzájáruljon,
szemléletváltozást
indítson
el
a
nemek
esélyegyenlősége tekintetében. A szövetség igyekszik
a nők szociális helyzetét, életesélyét és életminőségét
a maga eszközeivel javítani, fellép a nőkkel szembeni
diszkrimináció
és
erőszak
minden
formájának
tilalmáért is. A szövetség a napi gyakorlatában a
jogalkotás különböző szintjeihez kapcsolódva arra
törekszik, hogy a nők élni tudjanak emberi jogaikkal a
társadalmi élet minden területén, a magán- és a
közszférában egyaránt, a törvényhozástól a törvények
megvalósításáig terjedően.

Témakörök, amelyeket folyamatosan
kíván szakértői gárdája segítségével:

monitorozni

1. nők a munkaerőpiacon,
2. nők a közéletben,
3. nők elleni erőszak,
4. a nők egészségügyi, szociális helyzete,
5. nők az oktatásban, képzésben – élethossziglan
tartó tanulás, feminizmus, gender meanstreaming,
6. nők a médiában,
7. nők és a család, gyermek- és ifjúságvédelem,
8. többszörösen diszkriminált nők (pl. fogyatékkal élő
nők, leszbikus nők, külföldről idetelepült nők),
9. vidéki nők, kistérségfejlesztés,
10. jogharmonizáció,
11. nemzetközi kapcsolatok.

Közéleti Roma Nők Egyesülete

cím:1055 Budapest, Balaton u. 13
tel.: 061-311-7594
e-mail:romanok@t-online.hu

Az Egyesület működteti a Roma információs- jogvédő
és vállalkozásfejlesztési irodát, melynek tevékenysége
közé tartozik a nők és gyermekek elleni erőszak
esetén a jogi segítségnyújtás: fellépni a prostitúcióra
való kényszerítés, munkahelyi szexuális zaklatás,
családon belüli erőszak vagy pedofília ellen. Az

honlap: www.prostitucio.hu/index.php

Egyesület
programja
közé
tartozik
az
IOM
(=Nemzetközi Migrációs Szervezet) Magyarországon
rendezett prostitúció- és emberkereskedelem ellenes
kampányának
folytatásaként
a
megelőző
felvilágosítás.
Az
Egyesület
munkatársai
nyári
táborok
és
iskolalátogatás keretében felvilágosító foglalkozásokat
és beszélgetéseket tartanak fiataloknak. Mindezt
rendszeres bűnmegelőzési kurzusok egészítik ki.

ESZTER Alapítvány az Erőszakos
Szexuális
Támadást
Elszenvedettek Rehabilitációjára

cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 35.
I/8./B
tel.: 06-1-466-9872

Az erőszakos szexuális bűncselekmények áldozatainak
pszichoterápiás
kezelése,
szociális
segítése,
jogvédelmük
előmozdítása,
az
ilyen
irányú
bűnmegelőzés és bűnüldözés támogatása.

e-mail: info@eszteralapitvany.hu
honlap: www.eszteralapitvany.hu
1Nem Művészettel a Nemek
Közti Egyenlőségért Alapítvány

cím: 1131 Budapest, Visegrádi utca 91/E.
1./6.
tel.: nincs adat
e-mail: nincs adat

Az Alapítvány célja a nők elleni erőszakos
cselekmények,
az
erőszakos
és
szexuális
bűncselekmények, a családon belüli és párkapcsolati
erőszak áldozatainak a művészet eszközeivel is
történő segítése, jogvédelmük előmozdítása, az ilyen
irányú bűnmegelőzés támogatása, a fiatal művészek
társadalmi felelősségvállalásának elősegítése.

honlap: www.1nem.blogspot.hu
A
Nők
Alapítvány

Világa

Közhasznú

cím: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99
D/6/3.

A Nők Világa Közhasznú Alapítvány célja a lelki
bántalmazás elleni fellépés, a méltóságteljes életért
való küzdelem elősegítése, azaz

tel.: 06-20-346-9839
e-mail: kriszta@anokvilaga.hu

A társadalom széles rétegeiben a figyelem felkeltése a
lelki bántalmazás veszélyeire és következményeire.

honlap: www.anokvilaga.hu

A lelki bántalmazás módszereinek megismertetése

előadások és írásos ismertetőanyagok formájában
azzal a céllal, hogy a bántalmazottak felismerjék és
tudatosítsák helyzetüket, hiszen csak ekkor képesek
tenni ellene.
A lelkileg bántalmazottak (elsősorban nők) segítése,
egyéni
vagy
csoportos
személyiségfejlesztése,
melynek során
védettebbé válhatnak a lelki
bántalmazással, illetve annak következményeivel
szemben.
Ezen túl cél a családon belüli erőszak megelőzése, a
családon belüli erőszak ellen való küzdelem.
Civil
Alapítvány

Ombudsnő-Program

cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c
tel.: 06-1-209-0555/6855 mellék
e-mail: adamik@ludens.elte.hu
honlap:
http://www.levego.hu/tagszervezetek/civil
_ombudsno_program_alapitvany

Első Magyar Vidéki Nőegylet

A nők emberi jogi védelme mind a gyakorlatban, a
nőknek
nyújtott
szolgáltatások
révén,
mind
tudományos tevékenységek segítségével, valamint a
nyilvánosság
csatornáinak
igénybevételével.
Az
alapítvány a nevelés, képességfejlesztés, érzékenyítés
minden lehetséges területét fel kívánja használni arra,
hogy
a
nők
jogainak
sajátos
szempontjait
érvényesítse, a társadalom nemi aspektusaira való
érzékenységét növelje, ezen aspektus szerinti
részrehajlását tudatosítsa, azt a nyilvánosság számára
megfogalmazza.

cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky
u. 2.

Hátrányos település struktúrában élő nők országos
érdekvédelmi szervezete.

tel.: 06-76-415-562

A szervezet tevékenysége:

e-mail: iroda@eselyhazkecskemet.hu

Jogi
és
egyéb
tanácsadás,
ügyfélszolgálat
működtetése,
információszolgáltatás,
partnerség
építés,
hálózatfejlesztés,
koordináció,
képzések
szervezése, társadalmi részvétel fejlesztése, az
esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a
nyilvánosság fórumain - társadalmi és szakmai szinten

honlap: www.eselyhazkecskemet.hu

egyaránt,
Esélyegyenlőségi
Fórum
szervezése,
fejlesztési,
módszertani
feladatok,
pályázatok
generálása, szakmai programok kidolgozása.
Füzesgyarmati Nők Egyesülete

cím: 5525 Füzesgyarmat, Aradi út 15.
tel.: 06-30-555-7342

A
nők
társadalmi
egyenjogúságának,
esélyegyenlőségének elősegítése. Képviseli a nők és
családok
érdekeit,
segíti
tagságát
jogaik
érvényesítésében.

e-mail: fne@novatech.hu
honlap: nincs adat
Régiók Nőhálózata Egyesület

cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
tel.: 0630-448-8288
e-mail: torzsokkarolyne@gmail.com
honlap: nincs adat

A szövetség létrehozásának célja többek között, a
Magyarországon
jogerős
bírósági
végzéssel
nyilvántartásba
vett
társadalmi
szervezetek,
nőszervezetek
esélyegyenlőségéért
és
érdekérvényesítéséért
tevékenykedő
egyesületek,
alapítványok összefogása, segítése és érdekvédelmük
ellátása, új nőszervezetek megalakulásának segítése,
a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű
megvalósulása a magyar társadalomban,
a jogalkotás különböző szintjeinek (törvénytervezetek,
jogszabályok, rendeletek, határozatok) és ezek
végrehajtásának
figyelemmel
kísérése,
véleményezése és az ezekkel kapcsolatos fellépés,
a nők mentális (szociális) segítése önbizalmuk,
életesélyeik növelése, a nők szociális segítése
életminőségük javítása céljából,
fellépés a nőkkel szembeni diszkrimináció minden
formája ellen,
fellépés a nők elleni erőszak minden formájának
tilalmáért,

a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi
jogaikkal a társadalmi élet minden területén,
a sokszoros diszkriminációt elszenvedő nők igényeinek
és szempontjainak, szükségleteinek és terveinek
figyelembe
vétele,
beilleszkedésük
segítése,
önszerveződésük segítése és támogatása,
karitatív
tevékenység:
anyagi
és
segítségnyújtás a rászoruló nők körében.
Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők
Egyesülete

cím: 3780 Edelény, Borsodi utca 26.
tel.: 06-48-525-162
e-mail: bodvavolgyikrne@freemail.hu
honlap:www.romanok-edeleny.hu,
www.edelenyprojekt551.co.nf,
www.edeleny513.hu

szellemi

Az
egyesület
céljai:
- A roma nők jogainak és társadalmi érdekeinek
képviselete,
sikeres
közéleti
szerepvállalásuk
elősegítése,
- A halmozottan hátrányos helyzetűek általános
társadalmi
felemelkedésének
segítése,
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági
érdekképviselet,
–
hátrányos
helyzetű
csoportok
társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése,
– a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel,
valamint
a
határon
túli
magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
–
nevelés
és
oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
– kulturális tevékenység.
Foglalkozások
Pályaorientációs,
álláskeresési
és
szakképzési
tanácsadás,
munkavállalásra
való
felkészítése,
rugalmas foglalkoztatás tanácsadás – tanácsadás az
elhelyezkedési
problémákkal
küzdő,
gyermekgondozásból visszatérő kismamák számára.
Informatikai műhelyfoglalkozás

Családtervezési, családszervezési előadássorozat
Önfoglalkoztatási tanácsadás
Általános piaci és vállalkozási ismeretek, vendéglátóipari
és
turisztikai
ismeretek,
kommunikációs
ismeretek, munkaerő gazdálkodási ismeretek.
Kismamák foglalkoztatása
Cél
a
rugalmas
munkaszervezési
módszerek
elterjesztése a foglalkoztatásban. A foglalkoztatóknál
távmunkában
ellátható
feladatok
leválasztása,
kiszervezése
az
otthon
lévő
anyukáknak,
járulékkedvezmények
igénybevétele,
pályázati
lehetőségek
megismertetése.
Szemléletformálás
nemcsak a kismamák, hanem a cégek számára is
szükséges.
Szülői összetartás erősítése:
Kiegyensúlyozott
párés
családi
kapcsolat,
szenvedélybetegség megelőzése (alkohol, drog),
állampolgári és hivatali ügyintézés, szociális és
állampolgári készségek fejlesztése, gyermeknevelési
praktikák.
Családi mediáció: problémák felvázolása, közös
megoldás a mediátor részvételével.
Helyes pénzkezelés és adósságcsapda elkerülése
program: családi bevétel-kiadás elemzése, célok
kijelölése, hitelfelvétel és kondíciók megismerése,
pénzügyi krízishelyzetek kezelése, tartós fogyasztási
javak,
vagyoni
célok
elérése,
adósságkezelési
tanácsadás, takarékoskodás.
Cigány
Nők
Érdekeit
Felzárkóztatását
Egyesület

Védő,
Segítő

cím: 6090 Kunszentmiklós, Szabadság u.
8.
tel.: nincs adat

Cigány
nők
felkarolása,
ügyintézéseikben, szakképzettség
munkakeresésben.

segítségnyújtás
megszerzésében,

Szociális helyzetük felmérése (pl.: családlátogatások
révén) és segítése, valamint a velük kapcsolatban álló
intézményekkel (pl.: óvodák, iskolák, munkaügyi
központok, önkormányzatok, stb.) való állandó
konzultáció és ügyintézés segítése, lakáshoz jutásuk
elősegítése.

e-mail: lilus2384@citromail.hu
honlap: nincs adat

Előadások
megszervezése,
amelyeken
keresztül
felvilágosítás nyújtható a tanulás, a szakképzettség,
az
érettségi
és
a
diploma
megszerzésének
fontosságáról, az egészséges, higiénikus életmód
elengedhetetlenségéről,
a
fogamzásgátlás
alkalmazásának szükségszerűségéről.
Kulturális programok szervezése, amelyek lehetőséget
nyújthatnak
a
cigány
származású
tehetségek
felkarolására,
valamint
a
cigány
kultúra
és
hagyományok ápolására.
Nők a Nőkért Egyesület

cím: 5800 Mezőkovácsháza, Fáy
utca 46.
tel.: nincs adat
e-mail: turcsanjudit@yahoo.com
honlap: nincs adat

András

Az Egyesület célja elősegíteni a nők részvételét a
közéletben, érdekvédelmi és szociális tevékenység
ellátása,
találkozók,
kiadványok,
előadások,
tanfolyamok szervezésével biztosítani, hogy a nők
nagyobb számban és hatékonyabban vegyenek részt a
döntéshozó szervezetek munkájában. Küzdelem a
nőket s gyermekeket érintő erőszak és diszkrimináció
ellen, aktív és gyors reagálás minden, nőket érintő
aktuális közéleti problémára, női munkavállalók
társadalmi
esélyegyenlőségének
elősegítése,
a
közéleti aktivitás elősegítése, közösségformálás, a
civil szféra és a civil érdekképviselet erősítése, a
társadalom környezettudatosságának erősítése.

Szociális támogatás
Anyaoltalmazó Alapítvány

cím:
228.

1201 Budapest, Török

Flóris

tel.: 06-1-283-0194
e-mail: anyaolt@enternet.hu
honlap: www.anyaoltalmazo.hu

utca

Az intézmény átmeneti lakhatást biztosít annak a
hátrányos helyzetű nőnek, aki
potenciálisan hajléktalan léttel fenyegetett magyar
állampolgárságú anya,
brutális agresszív családi vagy élettársi kapcsolatot
maga mögött hagyva kér befogadást,
elvált vagy gyermekét egyedül neveli,
közműtartozások miatt saját lakását vagy nehezen
fizethető albérletét elhagyta,
a szülői házon belüli konfliktusok, sorozatos viszályok
miatt gyermekeivel elmenekült.
Az Alapítvány további szolgáltatásai:
Az Anyaoltalmazó Alapítvány a hozzáforduló nők jogi
képviseletét már 1994 óta sikeresen látja el. A
hetenként egy alkalommal az intézményben működő
ügyvédi képviselet óriási segítséget jelent a jogi
útvesztőkben való eligazodásban, válóperek vitelében,
gyermek
–
elhelyezési
perek
beadásában, lakáskiürítések,
vagyonmegosztások
foganatosításában, egyéni képviselet ellátásában.
A rászorulók támogatása ruhaneműkkel, élelmiszerrel,
edényekkel,
és
egyéb,
a
mindennapi élethez
elengedhetetlen eszközökkel.

A Szív Lelkiségi
Nőkért Alapítvány

Központ

a

cím: 2022 Tahi, Villasor 7-9.
tel.: 36-26-387-162
e-mail: sjcsziv@gmail.com
honlap: www.szine.hu

Bagázs Közhasznú Egyesület

Székhely: 1107 Budapest, Bihari utca 3/a.
Iroda címe: 1133 Budapest, Pannónia u.
43.
Tevékenység helye: Bag, roma telep
tel.: +36-70-886-4103

Hátrányos helyzetű nők képzésének támogatása,
/különösen:
vidéki
hátrányos
régiókban
élő,
gyermeküket egyedül nevelő, munkanélküli, alacsony
jövedelmű, idős és fiatal nők/. A nők helyzetének
javítására
irányuló
képzések,
tréningek,
lelkigyakorlatok
tartása,
személyiségfejlesztés,
munkaerőpiacra
visszavezető oktatás, test-lélek
harmóniáját, testtudatos életet előmozdító tréningek,
tanácsadás és családegyesítés.
A Bagázs Közhasznú Egyesület 2011 óta azon
dolgozik, hogy olyan társadalomban éljünk, ahol a
romák is elérhetik céljaikat. Ennek eléréséhez
érzékenyítik
a
többségi
társadalmat,
hogy
csökkenjenek meglévő előítéleteik és fejlesztik a
kisebbséghez tartozókat, hogy képesek legyenek tenni
céljaik megvalósításáért.

e-mail: info@bagazs.org
honlap: www.bagazs.org

Békés Megyei Nők Egyesülete

cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
tel.: 36-20-515-1102
e-mail: bm.nokegyesulete@gmail.com
honlap: www.nokegyesulete.hu

Jelenleg a Budapesttől 40 km-re található Bag
nagyközség 400 fős romatelepén dolgoznak egy olyan
modellprogram kialakításán és terjesztésén, amely
mellérendelt viszonyon alapul, és országszerte
segítheti a szegregációval küzdő közösségeket.
Mentorprogramjukban (többek között) roma nők
mentorálják sorstársaikat. A mentorprogram szerves
része a Női Klub, amit heti, kétheti rendszerességgel
tartanak Bagon.
Az Egyesület célja: a család jogintézményének
védelme, a nők társadalmi egyenjogúsításának
elősegítése,
a
nők
fokozottabb
közéleti
szerepvállalásának elősegítése, a megyében élő nők
összefogása.
Az Egyesület a különböző szabadidős programok
megszervezése
mellett
(kirándulások,
szövés,
virágkötészet, szalvétatechnika, üvegfestés és más
kézműves
technikák)
lehetőséget
biztosít

szűrővizsgálatokon való részvételre is (antioxidáns
mérés, vérnyomás, vércukorszint és vérzsír mérés).
Az egészségügy különböző területeiről szakembereket
hívnak meg, akik az egészségmegőrzésről, táplálkozás
és diéta egyensúlyáról, védőoltások fontosságáról,
tudatos
életmód
kialakításáról,
a
homeopátia
hasznosságáról, a Thai masszázs alkalmazásáról és
sok más hasznos témáról tartanak előadásokat.
Bonyhádi
Egyesület

Független

Roma

cím: 7150 Bonyhád, Dózsa György utca
14.
tel.: 06-74-450-799
e-mail: babailaci@freemail.hu
honlap: users.atw.hu/bfre

Az
Egyesület
tevékenységei:
családi
napközi,
iskolarendszeren
kívüli
tanoda
kialakítása,
működtetése, munkaügyi szolgáltatások nyújtása,
környezetvédelem,
szelektív
hulladékgyűjtés,
egységes lakókörnyezet és természeti értékek
védelme.
A Völgységben élő hátrányos helyzetű, elsősorban
roma
nők
munkaerő-piaci
reintegrációjának
támogatása,
számukra
képzések,
átképzések,
elhelyezkedésüket segítő projektek és rendezvények
szervezése, tréningek lebonyolítása.
A
nők
érdekeinek
érvényesítése
a
nyílt
munkaerőpiacon,
a
munkaügyi
központok
kirendeltségein és a munkáltatók körében.
Képzési,
átképzési
lehetőségek,
ill.
adósságmegelőzési, illetve adósság-kezelési tanácsadási
tevékenység biztosítása.

Borostyánvirág
Alapítvány
A
Család
Nélkül
Megszületett
Gyermekek és Fiatal Anyák
Megsegítésére

cím: 7400 Kaposvár, Jutai út 24.
tel.: 06-82-410-035, 06-82-510-479, 0620-419-7729

Az Alapítvány tevékenységei:
Gyermekeiket egyedül, családi háttér nélkül megszülő
fiatal anyák, valamint gyermekeik átmeneti és tartós
elhelyezésének,
ápolásának
és
gondozásának
biztosítása.

e-mail: anyaotthon.kaposvar@gmail.com
A

gyermekszegénység

és

a

gyermekbántalmazás

Budakeszi
Alapítvány

Otthon

Segítünk

honlap: www.anyaotthon.eoldal.hu

elleni küzdelem, a nők és férfiak esélyegyenlőségének
támogatása, a családon belüli erőszak elleni
küzdelem, a leszakadó rétegek reintegrációja és a
komplex
hátrányok
mérséklése,
az
etnikai
kisebbségek esélyegyenlőségének biztosítása, az
állami gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek
reszocializációja, valamint a hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztatása.

cím: 2092 Budakeszi, Napsugár u.10.

Az Alapítvány céljai: nehéz helyzetben lévő családok
segítése. Nők munkaerőpiaci helyzetének segítése.
Hátrányos
helyzetű
családok
részére
szociális
szolgáltatások szervezése.

tel.: 061-365-1436, 36-20-299-0672
e-mail: otthonsegitunk@webdream.hu
honlap: www.otthonsegitunk.hu

CSA-NA
Családi
Alapítvány

Napközik

cím: 3300 Eger, Maklári u. 67.
tel.: 06-30-958-5840
e-mail: hman@hman.hu
honlap: nincs adat

CSI-GA Ház Egyesület

cím: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
tel.: 06-20-239-4665
e-mail: csigahaz.egyesulet@gmail.com
honlap: www.csi-ga-haz.hu

Tevékenységek: az Alapítvány önkéntes segítői saját
otthonaikban
látogatják
a
családokat.
Gyakorlati segítséget nyújtanak, (pl. közös játék,
közös házimunka, hivatalos ügyek közös intézése,
közös séta, stb.).
Megerősíteni igyekeznek a családot. A támogatás
célja a szülők megerősítése saját szülői szerepükben.
A gyermekek napközbeni ellátásán túl az Alapítvány
célja a szülők támogatása, illetve segítése a
gyermekneveléssel kapcsolatban.
Továbbá
támogatja
az
önhibájukon
kívül
munkanélkülivé vált nőket a munkakeresésben, az
elhelyezkedésben.
A tevékenységek közé tartozik: a testi-lelki-szellemi
egységet
és
egészséget
szolgáló
fejlesztő,
szemléletformáló életmódprogramok, a hagyományos
magyar
és
keleti
egészségfejlesztő
eljárások
gyakorlása, alkalmazása, ismertetése, terjesztése és
elsajátítása.
A
közösség
ösztönzése
az
egészségtudatos életvitel, magatartás kialakítására.

Az Egyesület szolgáltatásaival, programjaival szolgálni
kívánja a mentális egészség védelmét, megőrzését, az
életvezetési
kompetenciák,
az
öngondoskodás
képességének, fejlesztését, a mozgáskultúra, a sport
megjelenését, beépülését az emberek életébe.
Segíteni
kívánja
a
női
szerepek,
a
kiteljesedését, megélését a mindennapokban.
Csillagkert Alapítvány

cím: 3300 Eger, Mikes Kelemen út 101/a.
tel.: 06-70-320-4842

nőiség

Az
egri
gyermekek
sokoldalú,
harmonikus
fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek
kielégítése, és az ehhez szükséges tárgyi és működési
feltételek javítása, továbbfejlesztése.

e-mail: csillagkert101@gmail.com
honlap: www.csillagkert.hu

Szülők
támogatása,
illetve
gyermekneveléssel kapcsolatosan.
Önhibájukon
kívül
munkanélkülivé
elhelyezkedésének segítése.

Debreceni Női Váltó Egyesület
/DNV Egyesület/

cím: 4029 Debrecen, Berek u. 16.
tel.: 36-20-988-9665

segítése
vált

a
nők

A nők munkaerőpiaci /re/integrációjához, illetőleg
működő induló női vállalkozások számára személyre
szabott támogatás nyújtása.

e-mail: info@dbnv.hu
honlap: nincs adat
Egrimami Közhasznú Egyesület

cím: 3300 Eger, Kisasszony u. 71.
tel.: nincs adat
e-mail: eger@imami.hu
honlap: www.eger.imami.hu

Az Egyesület célja: elsősorban a Heves megyében élő
anyák, gyermeket nevelő családok helyi szintű, minél
szélesebb körű informálása és segítése, részükre
díjmentes - a mindennapi életet megkönnyítő szolgáltatások biztosítása, továbbá a kisgyermekeket
nevelő nők munkába való visszatérésének elősegítése.

Egyenlő
Nőkért

Esélyek

Egyesülete

a

cím: 4027 Debrecen, Monti ezredes u. 5.
IV/17
tel.: nincs adat
e-mail: egyenloeselyek@freemail.hu

A szervezet fő célja a nők esélyegyenlőségének
előmozdítása és a velük való egyenlő bánásmód
elősegítése. Kiemelt figyelmet fordítanak a nem,
családi állapot, anyaság (várandósság), valamint
életkor
és
vagyoni
helyzet
miatti
hátrányos
megkülönböztetés csökkentésére, és ezen csoportok
érdekképviseletére, támogatására.

honlap: 3e.atw.hu
Együtt az
Egyesület

Életért

Közhasznú

cím: 1021 Budapest, Tárogató út 38.
tel.: 06-20-530-4051

Az Egyesület segíti a válságba jutott terhes nőket
abban,
hogy
gyermeküket
kihordhassák,
megszülhessék,
illetve
családjuknak,
hogy
a
gyermeket vállalni tudják.

e-mail: kapcsolat@egyuttazeletert.hu
honlap: www.egyuttazeletert.hu
Esélyt
a
Kibontakozásra
Kulturális és Szociális Alapítvány

cím: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci
utca 43/b. fszt./1.

Krízishelyzetben lévő terhes lányok, nők segítése.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük
romák társadalmi integrációjának elősegítése.

tel.: nincs adat
e-mail: nincs adat
honlap: www.eselyt.hu
ÉLET-JEL Egyesület a családok
összefogásáért

cím: 9028 Győr, Pannónia u. 9.
tel.: 06-20-428-6747

Az egyesület alapvető célja a családok széleskörű
támogatása, családvédelmi tevékenység, kiemelten a
nők, asszonyok, családalapítás előtt állók összefogása,
támogatása.

e-mail: auxnerbea@gmail.com
honlap:
eletjelegyesulet.shp.hu/hpc/web.php?a=el
etjelegyesulet

Tevékenységek:
nők, asszonyok, várandósok, kisgyermekes anyák, és
családtagjaik számára programok szervezése előadások, tanfolyamok, foglalkozások, börzék, work-

shopok formájában,
a női identitás megerősítését célzó csoportok
létrehozása,
kiemelten
az
anya-szerepre
való
felkészülés,
életvezetési
témákról
(táplálkozás,
terápiák,
gyermekgondozás)
szóló
szervezése,

alternatív
előadások

információs adatbázis működtetése, amelyben a
gyermekfelügyelők,
pótnagymamák,
alkalmi
gyermekfelügyeletet, álláshelyettesítést, tanácsadást
vállaló kisgyermekes anyák adatai találhatók.

Érték Nőknek Egyesület

cím: 6800
utca 10.

Hódmezővásárhely,

Honvéd

tel.: +36-20-2962829
e-mail: iroda@minelli.hu
honlap: http://minelli.hu/egyesuletunk/

Az Egyesület felkarolja, segíti a női közösséget, azokat
a nőket, akik élethelyzetükből adódóan hátrányos
helyzetben vannak. Az egyesület külön hangsúlyt
fektet
a
női
önismeret
megerősítésére,
a
környezettudatos életvitelre, a nők bántalmazásának
csökkentésére és a tudatos vásárlói magatartás
erősítésére. Kezdeményezi a nőszervezetek, és a
nőbarát szolgáltatást nyújtó közösségek, szervezetek
együttműködését.

Az egyesület tevékenységei:
1, Rendezvények, előadások, tanácsadások, tréningek
szervezése:
– életvezetési,
– álláskeresési,
– sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők
részére nyújtott tanácsadás,
– drogellenes tanácsadás kamaszoknak és szüleiknek

– környezettudatosság,
– női önbizalom erősítés, párkapcsolati problémák,
krízisek megelőzéséért tartott előadások,
– pénzügyi tudatosság,
– az egyenlő esélyekért ( nemi, faji, fogyatékossági,
szexuális)
témakörökben.
2, Kiadványok létrehozása, médiatevékenységek
gyakorlása
Webes felületen elérhetővé tenni (hodmami.hu):
– önéletrajzminta letöltése,
– E-book létrehozása,
– hírlevél készítése,
– szakértői rovat működtetése,
– közérdekű információk közzététele (ingyenes
képzések, kulturális események, segélyszolgálatok),
– nők részére hasznos információk, értékes cikkek
gyermeknevelés, női lélek, környezettudatosság,
tudományos témakörökben.

3, Hazai és nemzetközi kapcsolatok felkutatása és
fenntartása a társadalmi tudatformálás jegyében
4, Nők számára elérhető iroda létrehozása, melynek
célja, hogy egy helyen nyújtson tanácsadást,
útmutatást a problémáikkal felkereső családok, nők
számára, illetve, hogy teret biztosítson kisebb
előadások, tréningek lebonyolítására.

"Gólyafészek"
Nők
Munkába
Állását
Támogató
Közhasznú
Alapítvány

cím: 8143 Sárszentmihály, Petőfi S. u. 10.
tel.: 06-20-663-16-80

Az Alapítvány célja a nők foglalkoztatottságának
támogatása, folyamatos növelése. A nők motiválása
munkaerő
képességük
növelésére,
részükre
továbbképzési lehetőségek és potenciális munkáltatók

e-mail: golyafeszek@hotmail.com

felkutatása,
az
munkavállalásban.

anyák

támogatása

a

honlap: nincs adat
HOLDAM
Önsegítő
Ismeretterjesztő Egyesület

és

cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. fsz/7.
tel.: 0646-952-280
e-mail: holdam@holdam.hu
honlap: www.holdam.hu

Jótékonysági Nőegylet Egyesület

cím: 5900 Orosháza, Justh Zsigmond utca
21.

A Holdam Egyesület miskolci nők és anyák közössége.
Az Egyesület aktívan részt vesz családokat érintő,
szemléletformáló
tevékenységekben,
és
a
női
támogató
közösségek
születésének
népszerűsítésében. A Holdam Egyesület a nőiség, az
anyaság, a szülés és a születés minél teljesebb,
tudatos megéléséért munkálkodik. Küldetése, hogy
segítséget nyújtson a női életkör állomásain felmerülő
kérdésekben a Miskolcon és az Észak-Magyarországon
élőknek.
Az Egyesület célja: szociálisan rászoruló személyek,
különösen nők, asszonyok, hátrányos helyzetű
sokgyermekes családok támogatása.

tel.: 06-30-304-6343
e-mail: bokros.e@gmail.com
honlap: nincs adat
Kaposvárimami
Egyesület

Közhasznú

cím: 7400 Kaposvár, Horgász utca 10.
tel.: nincs adat
e-mail: kaposvar@imami.hu
honlap: nincs adat

Leány, Anya, Gyerek Alapítvány

cím: 1118 Budapest, Háromszék utca 20.
tel.: 06-20-929-7809

A Kaposvárimami közhasznú Egyesület olyan szociális
jellegű/nonprofit és közhasznú társadalmi szervezet,
amely elsősorban a Somogy megyében élő anyák,
gyermeket nevelő családok helyi szintű, minél
szélesebb körű informálását és segítését, részükre
díjmentes - a mindennapi életet megkönnyítő szolgáltatások biztosítását, továbbá a kisgyermeket
nevelő nők munkába való visszatérésének elősegítését
tűzte ki célul.
Szociális tevékenység szervezése, elsősorban fiatal,
válsághelyzetben
lévő
várandósok
és
anyák
megsegítésére,
hogy
a
gyermekek

e-mail:
leanyanya@gmail.hu és lea@lea.hu

Miskolci
Nőknek
Alapítvány

is

Esélyt

megszülethessenek,
életüket
biztonságban
kezdhessék el és a halmozottan hátrányos helyzetű
fiatal nők a társadalomba beilleszkedhessenek.

honlap: http://www.lea.hu/hu/index.html

Az Alapítvány tevékenysége magába foglalja a
családsegítést, gyermek- és ifjúságvédelmet, nevelésoktatást, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének
elősegítését,
gyermekjog-védelmet,
etnikai
kisebbségek elfogadtatását, és az ezekkel a témákkal
kapcsolatos társadalmi tudatformálás feladatát is - a
keresztény értékek által vezérelve.

cím: 3535 Miskolc, Körmöci u. 15

Az Alapítvány a Miskolc városában és a környékén élő
nők és hátrányos helyzetű csoportok támogatását,
segítését,
munkaerő-piaci
pozíciójuk
erősítését,
munkaerőpiacra történő re-integrálását tűzte ki célul.
Ennek
keretében
célja
az
esélyegyenlőség
megteremtése, valamint a diszkrimináció tényezőinek
csökkentése a térségben.

tel.: 70-236-2323; 30-418-2549
e-mail: minoiesalapitvany@gmail.com
honlap: http://minoies.hu/

Az Alapítvány fő céljai: nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
önképzés,
önsegélyezés,
hátrányos
helyzetű
csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének és diszkrimináció
elleni
fellépésének
elősegítése,
munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű rétegek képzése, szaktanácsadás
(jogi, TB, szociális, stb.) és a nőket érintő sajátos
problémák tudatosítása a magyar társadalomban,
közvélemény formálás stb.
Névtelen Utak Alapítvány

cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 13.
tel.: 06-70-664-9497
e-mail: nevtelenutak@gmail.com
honlap: www.nevtelenutak.com

Az Alapítvány célja lelki, fizikai és anyagi támogatást
és reményt adni a teljes rehabilitáció és a
társadalomba való reintegráció elősegítése céljából a
szexuálisan
kizsákmányolt,
bántalmazott
vagy
emberkereskedelem áldozatává vált nőknek, illetve
azoknak a nőknek, akiknél fennáll annak reális
kockázata, hogy szexuális kizsákmányolás vagy

emberkereskedelem
áldozataivá
váljanak.
Az
Alapítvány célja a női emberi méltóság tiszteletének a
helyreállítása
és
a
prostitúció,
ill.
az
emberkereskedelem visszaszorítása.
Szolgáltatások
:
szervezett
napi
rehabilitációs
program
(mentálhigiénés
és
életvezetési
tréning),
hosszútávú személyre szabott felépülési program
utógondozással.
Növekvő Hold Alapítvány

cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 5.-7.,
5 ép., 2 lh., 4/4.
tel.: 06-30-444-3-222

Az Alapítvány célja: gyermekvállaláshoz kapcsolódó, a
nők megváltozott élethelyzetéből adódó testi, lelki és
szociális kihívások kezeléséhez, és a társadalomba
családanyaként történő beilleszkedéshez nyújtandó
támogatás.

e-mail: novekvohold@gmail.com
honlap: www.novekvohold.hu

Nők
a
Alapítvány

XVIII.

Kerületért

cím: 1181 Bp. Darányi Ignác u. 73.
tel.: 06-20-943 6071
e-mail: natik@natik.axelero.net
honlap: nincs adat

Nők a Holnapért Alapítvány

cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 4648.

A célokhoz kapcsolódóan az Alapítvány a következő
közhasznú tevékenységet végzi: a családok védelme
és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és
a családi élet összeegyeztetésének elősegítése,
gyermekvállalás
támogatása,
gyermekvállalási
szándék megvalósulásának segítése.
Az Alapítvány célja: a kerületben lakó, dolgozó vagy
bármely más okból kötődő női lakosok közérzetének
javítása. Fizikális, mentális, materiális és egyéb
problémáik
megoldásának
elősegítése,
esélyegyenlőségének biztosítása és ezáltal egy
egészséges lokálpatritizmus megteremtése, közösségi
élet
létrehozása.
A
fiatalok
pályakezdésének,
otthonteremtésének, közéletbe való bevonásának
elősegítése.
A nők szervezett segítéséhez, a munkát végző nők
helyzetének javításához a feltételek megteremtése,
különösen a nők jogvédelmének, családsegítő

tel.: 06-30-9868-822; 06-1-322-7434

programoknak, iskolai oktatásnak, hátrányos helyzetű
nőknek a támogatása.

e-mail: nokaholnapert@t-email.hu
honlap: nincs adat
Nők a Pályán Egyesület

cím: 1051 Budapest, Nádor utca 26. IV.
tel.: 061-785-8520
e-mail: info@nokapalyan.hu
honlap: nincs adat

Nők a Szebb Jövőért Egyesület

cím: 3060 Pásztó, Régi vásártér út 26.
tel.: nincs adat
e-mail: nokaszebbjovoert@gmail.com
honlap: nincs adat

Az Egyesület a nők társadalmi és kulturális
tevékenységének,
közéleti
szerepvállalásának
támogatását és szervezését tekinti céljának.
További célok:
- a nők társadalmi és gazdasági helyzetének javítása,
közéleti aktivitásának növelése,
- küzdelem a nemek közötti esélyegyenlőségért,
- közdelem a nőket ért erőszak ellen,
-küzdelem a nők negatív, szexista tartalmú médiabeli
megjelenítése ellen,
- családok és gyermekek védelme,
- nők képzésének támogatása és elősegítése,
- azonos célokat vállaló civil szervezetek és
kezdeményezések támogatása.
Az Egyesület célja - különösen a lakóhelyén - kiemelt
figyelmet fordítani a gyermekek családon belüli
nevelésének elősegítésére. A gyermekeket egyedül
nevelő szülő esetében segítségnyújtás a különböző
szociálpolitikai támogatások minél szélesebb körű
elnyerésében. Fontosnak tartják az egészséges
életmódra történő nevelést is.
Az Egyesület
szemben.

Pécsimami Közhasznú Egyesület

cím: 7625 Pécs, Gáspár u. 24.
tel.: nincs adat

fellép

mindenfajta

diszkriminációval

Baranyában élő anyák, gyermeket nevelő családok
helyi szintű, minél szélesebb körű informálását és
segítését szolgálja, részükre díjmentes - a mindennapi
életet megkönnyítő - szolgáltatásokat biztosít,

e-mail: info@pecsimami.hu

továbbá a kisgyermeket nevelő nők munkába való
visszatérését támogatja.

honlap: nincs adat
Roma
Nővédelmi
Szervezet

Közhasznú

cím: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 19/a.
II/12.
tel.: 0630-238-5520
e-mail: romanovedelem@freemail.hu

A szervezet céljai:
Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének
megteremtése a társadalmi és gazdasági élet minden
területén,
Társadalmi öntevékenység
kibontakoztatása,

és

a

közösségi

élet

honlap: nincs adat
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
Szociális tevékenység,
gondozása,
Nevelés
és
oktatás,
ismeretterjesztés,

családsegítés,
képesség

gyógyító,
időskorúak
fejlesztés,

Ismeretterjesztő, felvilágosító tanfolyamok, képzések
szervezése a roma nők körében,
Családsegítő programok szervezése,
Egészségügyi rendszeres szűrésekre való motiváció
felkeltése,
Jogi segítségnyújtásban támogatás,
Kulturális összejövetelek szervezése.
Fókusz Női Közösségi Központ

cím: 1086 Budapest, Magdolna u. 47.
tel.: 0620-391-2086

Szociális segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás,
különböző szabadidős programok biztosítása nők
számára.

e-mail: info@kesztyugyar.hu
honlap: www.kesztyugyar.hu
Váltó-sáv Alapítvány

cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 57.
tel.: 061-352-6755
e-mail: alapitvany@valtosav.hu
honlap: www.valtosav.hu

A Váltó-sáv Alapítvány mint országosan működő civil
szervezet célja és feladata a fogvatartottak és a
szabadultak
társadalmi
és
munkaerő-piaci
beilleszkedésének támogatása, azaz a büntető
eljárásban
terheltnek
minősülők
megkeresése,
gondozása,
képzése,
mentálhigiénés
ellátása,
reszocializációja/(re)integrációja/rehabilitációja,
ill.
családi kapcsolataik erősítése, a családok komplex
rehabilitációs/reintegrációs feladatainak ellátása. 2014
augusztusától a 8. kerület Magdolna negyedében élő
hátrányos helyzetű, magas kriminogén kockázatú
lakosokra
kiemelten
fókuszálta
az
Alapítvány
tevékenységeit a korábbi „hagyományos” programjai
mellett.
Magdolna Klub: nőknek, nőkért
A 2015. 05. 01-től futó projekt célja a társadalmilag
sérülékeny célcsoporthoz tartozó nők támogatása,
önbecsülésük, kompetenciáik és érdekérvényesítési
képességük
növelése,
valamint
szakmai
együttműködések aktivizálása a témában és a
területen.
Tevékenységek:
képzések
nőknek
és
szakembereknek, segítő munka, mentálhigiénés
gondozás,
mentorálás,
csoportok
büntetésvégrehajtási intézetekben, jogi tanácsadás, közös
akciók, széleskörű kommunikáció.
A projekt 2016. 04. 30-ig tart.

Szenvedélybeteg-ellátás
Szent Erzsébet Karitász
Szenvedélybeteg-segítő Lelki
Központ

cím: 1035 Budapest, Kórház u. 37.
tel.: 061-242-23-30
e-mail: lelkikozpont@gmail.com

Félúton Alapítvány

honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

E mellett női csoport is működik, ahol sajátosan női
problémákról, élethelyzetekről, konfliktusokról, lelki
traumákról
beszélgetnek,
szenvedélybeteg,
hozzátartozók, krízis helyzetben lévők. A csoportot
egy önkéntes munkatárs vezeti, aki 12 éve józan
életet él.

cím: 1172 Budapest, Liget sor 26.

Szenvedély- és pszichiátriai betegek bentlakásos
(átmeneti) és otthon-közeli (nappali, közösségi,
alacsonyküszöbű)
formában
történő
komplex
gondozása (egészségügyi és szociális) a tartós
felépülés érdekében.

tel.: 06-1-258-6878
e-mail: addiktologia@feluton.hu
honlap: www.feluton.hu

"Bázis" Addiktológiai Szolgálat

A
Központ
önsegítő
csoportot
működtet
szenvedélybetegek és hozzátartozók részére, valamint
ifjúsági
csoportot
szenvedélybeteg
szülők
gyermekeinek. Közös ünnepeket, kirándulásokat
szerveznek.

cím: 7624 Pécs, Király utca 21.

Az Alapítvány rendhagyó női csoportot működtet, ahol
a résztvevők bármilyen élményüket megoszthatják akár az anyagozással, akár nőiségükkel kapcsolatban.
A női segítők kötetlen beszélgetés során nyújtanak
támogatást
abban,
hogy
a
tapasztalatokat,
nehézségeket, mindennapi gondokat, gondolatokat,
esetleges múltbeli traumákat el lehessen mondani,
meg lehessen osztani a nőtársakkal. Az erősebb,
egységesebb csoport kialakítását olykor átmozgató
gyakorlatok is segítik.
A Bázis Addiktológiai Szolgálat, mint közösségi ellátás,
elsősorban az alkoholbetegek és családtagjaik

tel.: 0620-4261-454

gyógyításának első állomását jelenti.

e-mail: addikt.kozossegi@gmail.com

A Szolgálat női csoportot működtet, mely többek
között a következő témákra fókuszál: a női
alkoholizmus sajátosságai, kodependencia, intimitás,
nőnek lenni a felépülésben.

honlap: www.bazis-online.eu
Szenvedélybetegek Lakóotthona
(női), Miskolc

cím: 3508 Miskolc, Mésztelep u. 11.
tel.: 0646-786-191
e-mail: miskolcilakootthon@gmail.com
honlap:
http://szocialis.baptistasegely.hu/intezme
ny/miskolci-noi-lakootthon

Kék Pont Alapítvány

cím: 1086 Budapest, Magdolna u. 43.
tel.: 061-215-7833 és 06-70-607-4969
e-mail: info@kekpont.hu
honlap: www.kekpont.hu

Miskolcon a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában
működik a Miskolci Női Lakóotthon. A szolgáltatás
rehabilitációs célú, szenvedélybetegek lakóotthona.
Jelenleg 10 fő szenvedélybeteg nő intézményi
elhelyezésére van lehetőség, tizenhat éves kortól a
nyugdíj korhatárig. Az ellátási idő 3 év.
Az intézmény legfőbb szakmai célkitűzése a
reintegráció: a lakók segítséget kapnak abban, hogy
visszatérjenek a társadalomba és egy „új élet”
kihívásainak megfeleljenek. A Lakóotthonban töltött
idő
alatt
lehetőségük
van
elsajátítani
a
munkahelykereséshez-vállaláshoz,
önálló
életvezetéshez,
pénzbeosztáshoz,
kapcsolatok
helyreállításához szükséges készségeket.

A Kék Pont komplex módon, egy intézmény
keretében,
összehangoltan
nyújt
egészségügyi,
szociális és jogi szolgáltatásokat a pszichoaktív
szerhasználó klienseknek. Felfogásuk szerint nem
„gondozni” kell a klienseket, hanem a felépülésüket
segíteni, támogatni őket a jobb életminőségük
elérésében.
Speciálisan nőknek szóló szolgáltatásuk több éve
működik:
szenvedélybeteg
nőknek,
szenvedélybetegek női hozzátartozóinak, és azoknak a
nőknek, akik szeretnének többet tudni az elsősorban

nőkre jellemző függőségek megelőzhetőségéről,
kialakulásáról és a segítségnyújtás lehetőségeiről. A
szolgáltatás beindításával a cél az volt, hogy a
kizárólag női szakemberek vezetésével meghirdetett
új szolgáltatások védett környezetet teremtsenek az
érintett nőknek, és hogy az alapítvány szervezte
nyilvános események hozzájáruljanak a nőket is érintő
társadalmi stigmák felszámolásához.
RÉV (Karitász Ház)

cím: 8000 Székesfehérvár, Lövölde út
28/a
tel.: 0622-506-828
e-mail: albacaritas@gmail.com
honlap: albacaritas.communio.hu

A szervezet Női klubot működtet, olyan, önkéntes
alapon szerveződő csoportot, amely folyamatosan
bővülő taglétszámmal működve várja azokat a nőket
és asszonyokat, akiknek életét saját vagy partnerük
szerhasználata megnehezít.

MAGADÉRT DROGMENTESSÉGET
VÉDŐ ALAPÍTVÁNY "A HELY”

cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 19.-től
jobbra (pincehelység)
tel.: 061-269-0857
e-mail: magadert@gmail.com
honlap: www.magadert.hu

Az Alapítvány fontosnak érzi, hogy a bántalmazás, a
családon belüli erőszak és annak hatásainak,
következményeinek
mélyebb
megismerésére
lehetőséget biztosítson, nemtől függetlenül.
Csoportot működtet, melynek célja, hogy a résztvevők
jobban megérthessék a bántalmazás folyamatát,
ráláthassanak a bántalmazó és az áldozat szerepére,
mélyebben megérthessék azokat a tényezőket,
melyek gátolják az erőszakot átélt fél tapasztalásainak
felszínre
kerülését.
A
csoport
gyakorlatokkal,
feladatokkal igyekszik megmutatni a családon belüli
erőszak működését, dinamikáját. A résztvevők
megoszthatják félelmeiket, a velük történteket,
megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül, más is
van ilyen helyzetben, mely a változtatásban megfelelő
erőforrás lehet.

