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Név: Cím: Telefon: Internetes honlap: Szolgáltatás: Egyéb információ:

Nyugat-Dunántúli Regionális 

Kríziskezelő Ambulancia

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság 

u. 29.
70/5981101 -

Hozzátartozók közötti erőszak áldozata vagy, ha:

- ütnek, vernek ,megaláznak,

- megfosztanak szabadságodtól,

-nem engednek kilépni kapcsolatodból,

-félsz, mert bántanak.  

-szexuális együttlétre kényszerítenek,

-elszakítanak szüleidtől, barátaidtól.

Mi ebben tudunk támogatni:

-titkos elhelyezés gyermekkel együtt is,

utazás megszervezése,

-biztonságos szálláshelyek,

étkezés biztosítása,

pszichológiai és jogi segítségnyújtás,

szociális támogatás a mindennapokban,

-tanácsadás és tájékoztatás,

segítő beszélgetés.

csaomovar@wsi.hu

Név: Cím: Telefon: Internetes honlap: Szolgáltatás: Egyéb információ:

Szt.Cirill és Method Alapítvány 

Krízisellátás bántalmazottak 

számára

70/361-7396;                        http://www.cirillmethod.hu

Cél: segítségnyújtás azoknak, akik erőt éreznek ahhoz, hogy 

saját és gyermekeik érdekében elhagyják bántalmazójukat, és 

elhatározzák, hogy kilépnek a megaláztatásokkal teli életükből. 

A program keretein belül fogadni tudják a családon belüli 

erőszak elől menekülő felnőtteket, illetve családokat, korra, 

nemre, etnikai és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül, 

azonnali és teljes ellátást biztosítva nekik. A programban 

dolgozó szakemberek feladata, hogy a beérkező, segítséget 

kérő családokat támogassák  abban, hogy új életet 

kezdhessenek távol a bántalmazótól. Az elhelyezés titkos 

címen történik, az adatokat bizalmasan kezelik, ezáltal a szülők 

és gyermekeik biztonságban érezhetik magukat.

Győr Megyei Jogú Város Család- 

és Gyermekjóléti Központ
9021 Győr, Lajta u. 21. 

 

           

96/517-737;
http://csgykgyor.hu

Nehéz helyzetbe került családok, veszélyeztetett gyermekek, 

segítség nélkül maradt egyedül állók támogatása, segítő 

ellátása.                                                                                              

(családsegítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, 

mediáció, kapcsolattartási ügyelet)

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat :

A nap 24 órájában hívható ingyenes segélyvonal: 06-80-20-55-20
A Szolgálat a nap 24 órájában segít minden Magyarországos élő magyar és nem magyar állampolgárnak.   

Elsődleges feladata a tájékoztatás, szükség esetén azonnali beavatkozás. 

A Szolgálat helyszíne szigorúan titkos, a hívóval személyes találkozásra nincs lehetőség. 

A lefolytatott beszélgetéseket magnófelvétel nem rögzíti, a munkatársak szigorú titoktartási kötelezettséggel dolgoznak. 

A Szolgálat tanácsadói az ország bármely területéről beérkező hívásokra a telefonáló kérésére, vagy vele egyeztetve azonnali intézkedést vagy elhelyezést kezdeményezhetnek.

 A Szolgálat együttműködik a Magyarországon működő intézményekkel más telefonos szolgálatokkal és civil szervezettel.

Hozzátartozók közötti erőszak bántalmazottjai és a bántalmazók által igénybe vehető segítő  intézmények, szervezetek Győr-Moson-Sopron megyében:

GYŐR:

http://www.cirillmethod.hu/#
mailto:csaomovar@wsi.hu#
http://www.cirillmethod.hu/#
http://csgykgyor.hu/#
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Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. 96/512-300 nagykorú nők, férfiak részére

HSSZ Átmeneti Szálló és Éjjeli 

Menedékhely
9027 Győr, Avar u. 3. 96/512-306;                 nagykorú nők, férfiak részére

HSSZ Nappali Centrum

(Nappali melegedő, Népkonyha, 

Időszakos éjjeli menedékhely)

9025 Győr, Szarvas u. 26-30. „C-

D”ép.
96/821-042;   nagykorú nők, férfiak részére

Hajléktalanokat Ellátó Intézet -

Soproni Szociális Intézmény

9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 

10.
20/4890476 https://soszi.hu/

18 év feletti nők (csak téli időszakban), férfiak részére szállás, 

éjjeli menedék, szociális alapellátás
17:00 órától másnap 07:00 óráig

Nappali melegedő 9400 Sopron, Magyar u. 22. 20/4894185 https://soszi.hu/
Nappali tartózkodás, tisztálkodás biztosítása, szabadidő 

hasznos eltöltése hajléktalan személyek számára

Népkonyha 9400 Sopron, Magyar u. 22. 30/827-37-61 https://soszi.hu/

Alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál 

ételt biztosít azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek, 

akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe

Ügyfélfogadás idő:

Hétfőtől péntekig (2 órában), 

nyáron 12:00 órától 14:00 óráig; 

télen 14:00 órától 16:00 óráig

Hajléktalanok Átmeneti Szállása
9400 Sopron, Kossuth utca 10. és 

Balfi utca 80.
https://soszi.hu/

Nők (6 fő) és férfiak (20 fő) részére átmeneti szállás nyújtása 

térítés ellenében, önálló életvitelre képes hajlandóságot 

mutatva a hajléktalan létből való kiemelkedésre

Sopron és Környéke Gyermekjóléti 

Ellátás Intézete
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a 99/524-361 http://gyerko.hu/

3-18 év közötti gyerekek részére szállás, 18 év feletti nők, 

férfiak részére kiskorú gyermekkel szállás

Magyar Vöröskereszt  

Vöröskereszt Iroda Sopron
9400 Sopron, Várkerület 43. 96/418-556 (győri központi szám) http://voroskereszt.hu/ a rászorulók megkülönböztetés nélküli segítése                                             

 Családok Átmeneti otthona 06/80/20-55-20 Erőszak elől menekülő nők, férfiak, családok teljes ellátása

Család- és Gyermekjóléti Központ 
9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas 

u. 10.
96/216-198

kríziskezelés, jogi tanácsadás, szociális segítségnyújtás, 

gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés

Szociális és Gyermekjóléti 

Központ
9300 Csorna,  Szent István tér 17. 96/261-394

http://www.csorna.hu/intezmenyek

/szocialis-es-gyermekjoleti-

kozpont

készenléti szolgálat, jogi tanácsadás, szociális segítségnyújtás, 

gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés

Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Központ
9144 Kóny,  Soproni utca 2/A. 96/280-648

http://www.kony.hu/index.php?mo

dul=menupontok&kod=19

gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás 

CSORNA:

SOPRON:

MOSONMAGYARÓVÁR:

https://soszi.hu/#
http://voroskereszt.hu/#
http://www.csorna.hu/intezmenyek/szocialis-es-gyermekjoleti-kozpont#
http://www.csorna.hu/intezmenyek/szocialis-es-gyermekjoleti-kozpont#
http://www.csorna.hu/intezmenyek/szocialis-es-gyermekjoleti-kozpont#
http://www.kony.hu/index.php?modul=menupontok&kod=19#
http://www.kony.hu/index.php?modul=menupontok&kod=19#
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Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális 

Szolgáltató Központ

9330 Kapuvár,  

Dr. Lumniczer Sándor utca 12.
96/595-088 http://www.tszszk.hu

18 év feletti nők, férfiak, családok részére szociális, jogi 

tanácsadás, segítő munka

Egyesített Szociális Központ 9343 Beled Vörösmarty utca 1. 96/594-013 http://www.beled.hu
18 év feletti nők, férfiak, családok részére szociális, jogi 

tanácsadás, segítő munka

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály Szociális és  

Gyámügyi Osztály

Postacím: 9021 Győr, Türr István 

u. 1.

Ügyfélfogadás: 9023 Szabolcska u. 

1/A.

96/795-928

96/795-079

96/795-923

Áldozatsegítés-térítésmentes szolgáltatások:  

az  Áldozatsegítő Szolgálat  a bűncselekmények és a tulajdon 

elleni szabálysértések áldozatai számára felvilágosítást ad 

jogaikról és lehetőségeikről; 

érzelmi támogatást és jogi segítséget nyújt;                                                                                                                                                                      

az elkövetéstől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján 

azonnali pénzügyi segélyt adhat, krízishelyzet fennállása 

esetén;          

                                                                                                                                                                 

A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei 

és halálos áldozatok hozzátartozói mindezen túl állami 

kárenyhítést is igényelhetnek. 

Ügyfélfogadás idő:

hétfő 09:00-15:00

kedd 08:00-11:00

szerda 12:00-15:00

csütörtök 09:00-15:00

péntek 08:00-11:00

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 

Győri Áldozatsegítő Iroda
9021 Győr, Árpád út 23. II/3. 96/315-215 http://www.fehergyuru.eu

A kelet európai országok között elsőként alakult áldozatsegítő 

szervezet, a magyar FEHÉR GYŰRŰ konkrét és közvetlen 

támogatást ad, valamint segítséget nyújt a bűncselekmények 

vétlen – részben a szociális helyzetük miatt rászoruló – 

áldozatainak és hozzátartozóiknak információadás, pszichikai, 

egyes esetekben kisebb anyagi, valamint jogi és egyéb 

KAPUVÁR:

ÁLLAMI ÁLDOZATSEGÍTÉS:

 Éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonszám: 80/225-225  

CIVIL ÁLDOZATSEGÍTÉS:

http://www.tszszk.hu/#
http://www.beled.hu/#
http://www.fehergyuru.eu/#

