Az Egyesület anyagi támogatása elsősorban nemzetközi
forrásokból származik; az EU Phare, majd Daphne programja, nemzetközi alapítványok, valamint a Nyílt Társadalom Intézet voltak az elmúlt 20 évben legjelentősebb
támogatóink. Ehhez adódtak hozzá az utóbbi években
a Nemzeti Civil Alapprogram kisebb mértékű, majd a
Norvég Civil Támogatási Alap jelentősebb pályázati támogatásai. Állandó vagy időszakos állami támogatást
az Egyesület egyáltalán nem kap, a kiírt pályázatokon
ritkán nyer. További bevételforrásunk az adó 1%, emellett egyes meghatározott tevékenységekre rendszeres
(ilyen a segélyvonal támogatása 1998-tól 2012-ig a
Magyar Telekom, majd 2013-ban a Budapesti Francia
Nagykövetség részéről) vagy projektszintű (mint az
Avon támogatása a Néma Tanúk kiállítás felújítására
2009-ben, illetve a Vodafone támogatása a vészjelző
készüléket bevezető kísérleti projektre) támogatást kapunk. Az Egyesület minden tevékenységében alapvető
fontosságú erőforrást jelent tagjaink rendszeres önkéntesmunkája, illetve az alkalmilag bekapcsolódó önkéntesek és külső támogatók tevékenysége.

Közhasznúsági jelentéseink az Egyesület honlapján megtalálhatóak.

Ha felmerül Önben a gyanú, hogy Ön vagy egy ismerőse
párkapcsolati vagy szexuális erőszaktól szenved,
információért és támogatásért hívja segélyvonalunkat!
›

SEGÉLYVONAL BÁNTALMAZOTT NŐKNEK ÉS GYEREKEKNEK,
SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK ÉS SEGÍTŐIKNEK:

06-80-505-101

(hétfő, kedd, csütörtök, péntek 18.00–22.00, szerda 12:0014:00, ingyenesen hívható)

További információ a KERET Koalícióról:
www.keretkoalicio.blogspot.com.
2
Erről bővebben A nők elleni erőszak áldozatainak integrált
ellátása című, a www.nane.hu honlapról letölthető kiadványunkban olvashat.
3
Képzéseinkről a www.nane.hu honlapon tájékozódhat.
4
Az Erő a változáshoz kézikönyv szabadon letölthető:
www.nane.hu/kiadvanyok/kezikonyvek.html.
5
Kiadványaink megtalálhatóak: www.nane.hu/kiadvanyok/.
6
A programsorozat aktuális programjait lásd a
www.16akcionap.org honlapon és a 16 akciónap Facebook
oldalán: www.facebook.com/16akcionap.
7
www.nane.hu, www.nokjoga.hu,
Facebook: www.facebook.com/NANEegyesulet.
8
KERET Koalíció, 16 akciónap, a Patent Egyesülettel közös jogsegélyszolgálat, képzési programok és kerekasztalok, konferenciák a
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetséggel együttműködésben stb.

Kérjük, támogassa a NANE Egyesület munkáját!
Adószám: 18060339-1-42
Bankszámlaszám: 16200010-10045143 (MagNet Bank)

Kiadja a NANE
(Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület
1447 Budapest, Pf. 502.
www.nane.hu
info@nane.hu

Ez a szórólap az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával
készült 2014-ben.
Szabadon fénymásolható!
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A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 1994-ben
jött létre azzal a céllal, hogy fellépjen a nők és a gyerekek
ellen elkövetett erőszakkal szemben. Az Egyesület egyéni,
közösségi és társadalmi szinten is tevékenykedik.

1. EGYÉNI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

• Az egyéni segítségnyújtás főként az Egyesület munkatársai
és önkéntesei által működtetett segélyvonalakon keresztül valósul meg. A családon belüli és párkapcsolati erőszak
felnőtt és gyerek áldozatai számára fenntartott segélyvonal az Egyesület megalakulása óta folyamatosan működik, 1997 óta ingyenes telefonszámon (06 80 505 101), és
évente körülbelül 2000 hívást fogad. A szexuális erőszak
felnőtt és gyerek áldozatai számára rendelkezésre álló
KERET segélyvonal (melyet egy több más nőszervezettel
közös projekt keretében szintén a NANE Egyesület képzett
munkatársai működtettek) 2010-2019 fogadta a hívásokat, majd integrálódott a NANE segélyvonalba.1. 2000 és
2003 között a nőkereskedelem megelőzése céljából létrejött információs telefonvonalat működtettünk, előbb az EU
támogatásával a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)
kezdeményezésére, majd az Amerikai Egyesült Államok
nagykövetségének finanszírozásában.
• Az integrált ügyfélellátás modelljét 2005-ben kezdtük
el kiépíteni azzal a céllal, hogy az erőszak áldozatai egy
helyen kapják meg mindazt a támogatást és segítséget,
melyre lelki, anyagi, fizikai és szexuális biztonságuk
kiépítéséhez szükségük van2. A Patent Egyesülettel közösen működtetett integrált ügyfélellátásunk keretében
személyesen és telefonon nyújtunk jogi segítséget, valamint pszichológiai és szociális tanácsadást.

• Az egyéni szolgáltatásnyújtás területéhez kapcsolódik a
Vodafone a Nők Biztonságáért program. Ennek fő eleme
a 2011-től kísérleti jelleggel indított mobilvészjelző-szolgáltatás, melyet a Vodafone Magyarország Alapítvány
anyagi és szakmai támogatásával, a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal együttműködésben valósítottunk meg.

2. TEVÉKENYSÉGÜNK FŐ TERÜLETEI KÖZÖSSÉGI SZINTEN

• Képzések és prevenciós foglalkozások tartása segítő
munkát végző szakemberek, hivatalok és intézmények
számára a következő témákban: párkapcsolati erőszak,
a párkapcsolati erőszak gyerekekre gyakorolt hatásai, szexuális zaklatás, szexuális erőszak, prostitúció,
emberkereskedelem, valamint a nemi alapú erőszak és
diszkrimináció egyéb formái. E szolgáltatásaink érdek-

lődő magánszemélyek, például lakossági fórumok, ifjúsági közösségek számára is elérhetők 3.

• Önkéntesképzés, melynek tartalmát és módszertanát
két évtized tapasztalata érlelte meg. Önkénteseink segélyvonalas ügyelőként és aktivistaként is felelősségteljes munkát végeznek, így nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy képzésük, melyet évente hirdetünk meg, széles
körű és szakmailag stabil legyen. Önkénteseink számára
rendszeres szupervíziót és továbbképzést is biztosítunk.
• Támogató és önsegítő csoportok az erőszak áldozatai és
túlélői számára, melynek szakmai alapját részben egy
nemzetközi együttműködésben kidolgozott kézikönyv 4,
részben pedig az áldozatok segítésében szerzett tapasztalatunk adja. Érdeklődők számára, akik maguk is szeretnének hasonló csoportokat szervezni, rendszeresen
tartunk bemutató foglalkozásokat.

• Együttműködő szakmai csoportok létrejöttének elősegítése, ilyen csoportok tevékenységeiben való részvétel,
valamint a csoportok által megfogalmazott állásfoglalások terjesztése. Egy 2013 őszén megkezdett projektünkben a párkapcsolati erőszak női és gyerek áldozatait
segítő szervezetek szakmai képzését, szupervízióját, fejlesztését végezzük országszerte. A Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából megvalósuló projekt célja a hatékony
segítségnyújtást és jogvédelmet biztosító szemlélet és
az erre alapuló jó gyakorlatok elterjedése.

3. TÁRSADALMI SZINTEN TEVÉKENYSÉGÜNK
AZ ALÁBBIAKAT ÖLELI FEL

• Kiadványok publikálása (hiánypótló, szakemberek és áldozatok által is haszonnal forgatható könyvek, szakmai
útmutatók és tájékoztató szórólapok)5.

• Figyelemfelhívó és társadalmi tudatformáló megmozdulások szervezése önállóan, vagy más szervezetekkel
közösen (pl. nőnapon, nyári fesztiválokon vagy a nemzetközi 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen keretén
belül6).

• A Néma Tanúk kiállítás a párkapcsolati erőszak során
meggyilkolt nők emlékének megőrzésére és a beavatkozás fontosságának tudatosítására hivatott. Ennek keretében a sajtó és a rendőrségi híradások alapján évente
elkészítjük a párkapcsolati erőszakokozta halálesetek
statisztikáját. A kiállítást 1999-ben hoztuk létre, és azóta számos meghívást kapott konferenciákra, szeminá-

riumokra, szabadtéri rendezvényekre. (A Néma Tanúk
piros, életnagyságú női alakot formázó sziluettek, rajtuk egy-egy elhunyt áldozat nevével és meggyilkolásának körülményeivel.)

• Közreműködés tájékoztató, figyelemfelhívó, oktató rövidfilmek, illetve reklámspotok létrehozásában és terjesztésében, melyekkel az egyes célcsoportok társadalmi felelősségvállalását igyekszünk erősíteni annak
érdekében, hogy az áldozatok ne maradjanak egyedül
az erőszak elleni küzdelmükben.
• Tájékoztató honlapok fenntartása, melyekkel a szakmai közönséget, a laikus segítőket és az áldozatokat is
igyekszünk megszólítani, és hasznos anyagokkal, információkkal ellátni7.

• Együttműködések kialakítása és részvétel olyan közös
projektekben, melyek célja az áldozatok megerősítése,
támogatása, és/vagy a vonatkozó szakpolitika, jogszabályok és protokollok fejlesztése, valamint az, hogy
rámutassanak az állami résztvevők felelősségére, és
számonkérjék rajtuk kötelezettségeiket 8.

• Lobbitevékenység a nők elleni erőszakkal szembeni
hatékonyabb fellépés érdekében, melynek célja a jogalkotás és a jogalkalmazás, valamint a szakmai eljárások
és az ellátórendszer fejlesztése. A lobbizás keretében
törvénytervezeteket veszünk kritikai vizsgálat alá, illetve önálló jogszabályi javaslatokat terjesztünk elő. E
tevékenység sikere nagyrészt a politikai szándéktól
függ. Javaslataink egy része a jelenlegi szabályozásban fellelhető (ilyen pl. a párkapcsolati erőszak miatt
alkalmazható távoltartásra vonatkozó törvény, vagy a
zaklatás és a kapcsolati erőszak önálló tényállásának
bevezetése a büntetőjogba), másik részük egyelőre
nem talált kedvező fogadtatásra (mint pl. a szexuális
zaklatás, vagy a szexuális zsarolás önálló tényállási
meghatározása).

• Monitorozó tevékenységünk keretében rendszeresen
készítünk jelentéseket és áttekintéseket különböző
nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU, Európa Tanács) részére a nők jogainak érvényesüléséről, különös tekintettel a nők elleni erőszakra, valamint a CEDAW (Nők
Elleni Diszkrimináció Minden Formájának Eltörléséről Szóló) Egyezményben és más nemzetközi egyezményekben foglalt kötelezettségek megvalósulásáról,
állami teljesítéséről.

