Fehér Győrő Közhasznú Egyesület
Fehér győrő. A kifejezés hallatán azonnal valami tisztára, erısre, biztonságosra gondolunk.
A győrő kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. İsidıktıl fogva az örökkévalóság, az egység és
a világegyetem jelképe. A fehér szín a tökéletes szín, minden kultúrában értik a jelentését. A tisztaság
és ártatlanság mellett a jóakarat, a segítségnyújtás, a béke színe.
A Fehér Győrő Közhasznú Egyesület - a rendırséggel szorosan együtt mőködve, közel 25 éve foglakozik bőnmegelızéssel és áldozatvédelemmel. Elkötelezettségüket bizonyítja, hogy a kelet-közép európai
régióban elsıként megalakult szervezetük 1992-tıl közvetlen és aktív kapcsolatot ápol az Európai Áldozatvédı Szervezettel, amelynek teljes jogú tagjaként közösen dolgozik azon, hogy a bőncselekmények
áldozatainak megfelelı, díjtalan jogi, pszichológiai, mediátori és lehetıségünkhöz mérten-anyagi segítséget nyújtson Magyarországon és Európa más országaiban egyaránt.
Az Európai Áldozatvédı Szervezet (Victim Support Europe) célkitőzéseit magukénak érezve a hazánkba látogató külföldiek esetleges problémáira is megoldásokat kínálnak. Ezért a Fehér Győrő fıbb feladatai közé tartozik a bajba jutó turisták támogatása is, valamennyi bőncselekmény esetén. Irodáik megtalálhatóak az elsıdleges idegenforgalmi központokban, ahol felkészült munkatársak, több nyelven beszélı szakemberek minden segítséget megadnak ahhoz, hogy enyhüljenek a károk okozta traumák.
Keszthelyi kirendeltségük a Balaton fıvárosának szívében, a Kossuth
Lajos utca 45. szám alatt a Magyar Vöröskereszt irodájában található, ahol ügyfeleik nem csak jogi és anyagi, hanem pszichológiai segítséget is kérhetnek.
Az irodavezetıt, dr. István Annát a 06-83/311-079 számon lehet elérni, illetve elektronikusan is a keszthely@mvkzala.hu e-mail címen.
A Központi iroda Budapesten a Szent István krt. 1. szám alatt kereshetı fel, amely könnyen megközelíthetı a közösségi közlekedés eszközeivel is. Ezen kívül Veszprémen, Siófokon és Balatonfüreden át Szekszárdon, Mohácson, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Szegeden keresztül egészen Hatvan, Gyöngyös és Abádszalók térségéig szolgáltatnak anyagi, jogi és pszichikai támogatást az önhibájukon kívül bajba
jutott utazóknak. A felsorolt segítségnyújtási formákon kívül az egyesület minden megtesz annak érdekében, hogy a negatív tapasztalat, az áldozattá válás többször ne forduljon elı és a prevenció érvényre
jusson.
Folyamatosan azon dolgoznak, hogy új területeket kapcsoljanak be a segítı munkába, és hogy minél
szélesebb körhöz jussanak el az egyesület célkitőzéseirıl, hatékonyságáról és elért eredményeirıl szóló
információk.
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