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Szervezetünk 1989 óta segíti bűncselekmények áldozatait 

és hozzátartozóit. Kelet- Európában és Magyarországon 

elsőként egyesületünk fordította figyelmét az áldozattá 

válás, a krízishelyzetbe került sértettek felé és kínált szol-

gáltatást az ügyfelek részére. 

 

Vállalásunk, feladatkörünk az elmúlt időszakban egyre ki-

terjedtebbé vált, szolgáltatásaink széleskörűek és az euró-

pai áldozatsegítő szervezet (Victim Support Europe) 

sztenderdjeinek megfelelőek. Fő állami támogatóink kö-

zött szerepel az EMMI és az Igazságügyi Minisztérium. 

 

 

Az egyesület 16 irodájában (a budapesti és a 15 vidéki) komplex feladatvégzés jellemzi mun-

kánkat: közlekedési balesetben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak gyászfeldolgozása, szexu-

álisan bántalmazott gyermekek pszichológiai és jogi segítése, bántalmazott családok támoga-

tása, időskorúak ellen elkövetett bűncselekmények okozta krízis feloldása, szociálisan periféri-

ára szorult áldozatok életminőségének javítása- hogy csak a legkiemelkedőbb témákat érintsem.  

 

 

A Fehér Gyűrű az elmúlt évtizedekben fogalommá vált: együttműködésünk az Országos 

Rendőr-főkapitánysággal, ezen belül a megyei és a városi rendőrkapitányságokkal, a Polgárőr-

séggel, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, a Vöröskereszttel, Alapítványok-

kal, a Máltai Szeretetszolgálattal lehetővé teszi, hogy az áldozatok, akik kiesnek az állami ál-

dozatsegítő rendszerből- eljussanak hozzánk.  

 

Szolgáltatásaink minden esetben díjtalanok.  

 

Az utóbbi időszak fókuszában a pszichológusi és a jogi munka áll az általános ügyintézés és 

anyagi segítségnyújtás mellett. 

 

 

 

 

 

mailto:elbir@bacs.police.hu
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes


 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
K E C S K E M É T 

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146 

e-mail: elbir@bacs.police.hu   web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 

Kecskeméti Áldozatsegítő Iroda 
 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épülete 

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14. 
 

Telefon: +36-76-484-684/3503-as mellék 

 

Ügyfélfogadás: minden kedden 8-12 óráig 
 

Jogi tanácsadás  

az egyesület szegedi irodájában. 
6720 Szeged, Horváth M. út 3. 

(megadott időpontban személyesen, vagy telefonon előzetesen egyez-

tetett időpontban) 

Telefon: +36/30-436-3293 

Ügyfélfogadás: minden pénteken 13-15 óráig 
 

Lelki, pszichológiai tanácsadás 
az egyesület a békéscsabai irodájában. 

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.  

Telefon: +36/70-532-3341 

Ügyfélfogadás: hétfőtől – péntekig 10-14 óra között 
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