
ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТАН 
ЗАРДАП ШЕККЕНДЕРДІ ҚОЛДАУ

 
ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

WhatsApp
+77081060810150

сенім телефонының  
ақысыз нөмірі

телефон доверия  
по бесплатному номеру



Әйелдерді зорлық-зомбылықтан 
қорғау жөніндегі бөлініс/

Подразделение органов внутренних 
дел по защите женщин от насилия

Зардап-шеккендерге көмек көрсету/Помощь пострадавшим

Астана қаласы  / город Астана

+7 (7172) 71 60 63
+7 777 990 40 04
gulmira1802@mail.ru

«Үміт» дағдарыс орталығы/Кризисный центр «Үміт»
+7 (7172) 49 78 89
+7 707 3362036
centr_07_2013@mail.ru

«Қорғау-Астана» дағдарыс орталығы /  
Кризисный центр «Қорғау-Астана» 

+7 (7172) 30 60 73
+7 (7172) 63 01 46
+7 (702) 89297777
Korgau_astana@mail.ru 

Алматы қаласы / город Алматы

+7 (7272) 54 40 42
+7 (7272) 54 45 99
+7 702 999 38 78
a.abylkasymova@mvd.gov.kz

Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арнаулы дағдарыс 
орталығы / Кризисный центр для жертв бытового насилия

+7 (727)2674078
+7 (727)2432221
kzsoyuz@gmail.com

«АRASHA»  дағдарыс орталығы /  
Кризисный центр «АRASHA»

+7 777 35902 77
muskembaeva@mail.ru

«Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеуметтік-
психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы» қоғамдық қоры / 
Общественный фонд «Центр социально-психологической 
реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник»

+7 (747) 111 23 60
rodnik27@yandex.kz

Шымкент қаласы / город Шымкент

Полиция – 102
+7 (7252) 35-43-77
+7 (7252) 98-60-27
+7 (7252) 98-58-08
Абай ауданы / Абайский район   
+7 778 370 9518
Әл-Фараби ауданы / Аль-Фара-
бийский район      +7 702 510 4050
Еңбекші ауданы / Енбекшин-
ский район     +7 702 772 8050
Қаратау ауданы / Каратауский 
район    +7 778 827 3792

«Самғау сенім» дағдарыс орталығы / 
«Самғау сенім» кризисный центр «Самғау сенім»

+7 778 9009414
+7 776 1378737
cr_center88@mail.ru

«Сана сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы»
қоғамдық бірлестігі/Общественное объединение Правовой центр 
женских инициатив «Сана Сезiм»

+7 708 478 96 63
+7 7252 551 200
ngosanasezim@rambler.ru

Шымкент қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқар-
масының «№3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін орталығы» 
КММ/КГУ «Центр оказания специальных социальных Услуг №3» 
Управления занятости и социальной защиты г. Шымкент

+7 775 450 54 33
+7 7252 450 303
cr_center88@mail.ru

«Көмек» дағдарыс орталығы/ «Көмек» кризисный центр
+7 775 465 43 18
+7 705 780 77 33
okp-uko@mail.ru

Ақмола облысы / Акмолинская область

+7 (7162) 72 18 22
+7 701 427 42 27
uobdvdakm@mail.ru

«Өмір» дағдарыс орталығы (Степногорск қ.) / 
Кризисный центр «Өмір» (Степногорск)

+7 (71645) 6 14 20
+7 708 994 83 74
4-9-49@mail.ru

«Шанс» кәмелетке толмағандарды әлеуметтік-психологиялық, 
құқықтық қолдау орталығы / «Шанс» центр социально-психологиче-
ской правовой поддержки несовершеннолетних лиц

+7 (7162) 52 48 63
+7 705 519 36 15

Қостанай облысы / Костанайская область
+7 (7142) 55 81 29             +7 777 441 03 17           zh.kabenova@mvd.gov.kz



Ақтөбе облысы / Актюбинская область

+7 (7132) 72 97 21
+7 775 880 75 02
a.kasangalieva@mvd.gov.kz

«Малика» дағдарыс орталығы / «Малика» кризисный центр
+7 707 986 34 60
eco_82@mail.ru

Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс 
орталығы / Кризисный центр для жертв бытового насилия

+7 705 835 12 30
tzzk.2018@mail.ru

Алматы және Жетісу облыстары / Алматинская и Жетысуская области

+7 (7282) 60 75 53 
+7 771 861 74 18
uob-dvd@mail.ru

Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс 
орталығы / Кризисный центр для жертв бытового насилия

+7 (7282) 4118 34
+7 771 771 99 91
gbntaldyk@mail.ru

Талдықорған өңірлік әйелдерді қолдау орталығы
дағдарыс орталығы / Кризисный центр «Талдыкорганский  
региональный центр поддержки женщин»

+7 (7282) 24 46 31
+7 778 019 05 01
+7 777 358 57 53
womencenter@mail.ru

Маңғыстау облысы / Мангыстауская область

+7 (7292) 47 47 50
+7 702 309 67 82
Kamila.kg.1990@mail.ru

Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс 
орталығы / Кризисный центр для жертв бытового насилия

+7 (7292) 60 55 35       +7 778 559 64 63     dbnaktau@mail.ru
Ақтау қ., «Мейірім» қоғамдық бірлестігі / г. Актау,  Общественное объе-
динение «Мейерим»

+7 7292 54 51 68
Атырау облысы / Атырауская область

+7 (7122) 98 23 34
+7 702 846 37 77
r.aitzhanova@mvd.gov.kz

Тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшыраған әйелдерге көмек 
көрсету бөлімшесі / Отделение по оказанию помощи женщинам 
подвергшимся бытовому насилию 

+7 (7122) 46 60 60
+7 701 280 07 21
krcenter12@mail.ru

«Шанс» кәмелетке толмағандарды әлеуметтік-психологиялық, 
құқықтық қолдау орталығы / «Шанс» центр социально-психологической 
правовой поддержки несовершеннолетних лиц

+7 707 890 14 49
+7 707 890 14 39
Centr_shanc_aturay@mail.ru

Шығыс Қазақстан және Абай облыстары / Восточно-Казахстанская и Абайская области

+7 (7232) 77 46 76
+7 705 193 46 42
g.kalizhanova@mvd.gov.kz

«Жанұя орталығы» дағдарыс орталығы / 
Кризисный центр ОФ «Жанұя орталығы»

+7 (7222) 56 64 53      +7 747 429 23 44         ofcentrsemi@mail.ru
Дағдарыс жағдайларын шешу жөніндегі әлеуметтік-психологиялық 
көмек бөлімшесі (Өскемен қ.) / Отделение социально-психологической 
помощи по разрешению кризисных ситуаций (г. Усть-Каменогорск) 

+7 (7232) 77 19 22      +7 771 44  511 44        sentr_ulba@mail.ru
Өскемен қ., «Феникс» даму және бейімделу орталығы қоғамдық 
бірлестігі / г. Усть-Каменогорск, Общественное объединение Центр 
развития и адаптации «Феникс»

+7 777 296 12 96         +7 775 887 78 55
Батыс Қазақстан облысы / Западно-Казахстанская область

+7 (7112) 98 43 31
+7 701 243 50 29
+7 702 126 88 87

Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс 
орталығы / Кризисный центр для жертв бытового насилия

+7 (7112) 28 56 00       +7 747 918 94 45       +7 702 835 99 39
krizcentre13@mail.ru

Қызылорда облысы / Кызылординская область

+7 (7242) 26 28 90
+7 771 511 20 18
Sima1982@mail.ru

 «Қамқорлық» дағдарыс орталығы / «Қамқорлық» кризисный центр
+7 777 340 87 34          zhandos2@mail.ru

Қызылорда қ., «Әйелдер-шағын кәсіпкерлер қоғамы» қоғамдық 
бірлестігі / г. Кызылорда, Общественное объединение «Общество 
женщин-малых предпринимателей»

+7 701 664 47 91



Жамбыл облысы / Жамбылская область

+7 (7262) 57 60 59
+7 776 676 15 76
mara_7601@mail.ru

Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс 
орталығы / Кризисный центр для жертв бытового насилия

+7 (7262) 45 59 57
+7 (7262) 45 67 83
+7 708 590 96 04
+7 707 463 06 23
kc2014_taraz@mail.ru

«Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар  басқармасының «Қордай аудандық 
тұрмыстық зорлық- зомбылық құрбандарына әлеуметтік көмек 
көрсету орталығы» КММ / 
«Кордайский районный центр социальной помощи жертвам быто-
вого насилия» Управления координации занятости и социальных 
программ акимата Жамбылской области

+7 726 36 454 00 
+7 778 052 16 20

Қарағанды және Ұлытау облыстары / Карагандинская и Улытауская области

+7 (7212) 41 53 57
+7 700 313 26 00
satpaeva-alpysbaeva@mvd.gov.kz

«Қорғау-Астана» дағдарыс орталығы (Қарағанды қ.) / 
«Қорғау-Астана» кризисный центр (г. Караганда)

+7 775 178 22 66
+7 702 892 97 77
centr_shanc_karaganda@mail.ru

«Қорғау-Астана» дағдарыс орталығы (Теміртау қ.) /
«Қорғау-Астана» кризсиный центр (г. Темиртау)

+7 705 759 15 20
+7 702 892 97 77

«Менің үйім» халыққа әлеуметтік көмек көрсету және дамыту 
орталығы (Теміртау қ.) / Центр развития и социальной помощи насе-
лению «Мой дом» (г. Темиртау)

+7 (7213) 95 74 54
+7 705 826 85 69
moidom_06022004@mail.ru

Әлеуметтік психологиялық қолдау орталығы (Жезқазған қ.) 
Центр социально-психологической поддержки (г. Жезказган)

+7 747 955 68 83
Павлодар облысы / Павлодарская область

+7 (7182) 37 81 07
+7 (7182) 37 81 17
+7 705 312 77 78
b.kamzina@mvd.gov.kz

Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс 
орталығы / Кризисный центр для жертв бытового насилия

+7 (7182) 54 36 47
centr_zhenshin@mail.ru

«Қорғау-Астана» дағдарыс орталығы (Екібастұз қ.) 
«Қорғау-Астана» кризисный центр (Экибастуз г.)

 +7 705 442 83 22  
Солтүстік Қазақстан облысы / Северо-Казахстанская область

+7 (7152) 61 25 30
+7 777 084 03 35
k.kanafin@mvd.gov.kz

Әйелдерді қолдау дағдарыс орталығы /  
Кризисный центр поддержки женщин

+7 (7152) 52 98 86        +7 777 278 52 72       alinaorlova@rambler.ru
Петропавл қ., «Әйелдерді қолдау орталығы» қоғамдық бірлестігі /  
г. Петропавловск, Общественное объединение «Центр Поддержки женщин»

+7 7152 52 98 86          + 77057566256           +7 777 504 77 73
Түркістан облысы / Туркестанская область

+7 702 900 65 64
zh.kalabaeva@mvd.gov.kz

«Көмек 1» дағдарыс орталығы/ «Көмек» кризисный центр
+7 775 465 43 18         +7 705 780 77 33         okp-uko@mail.ru

«Көмек 2» дағдарыс орталығы/ «Көмек» кризисный центр
+7 775 465 43 18         +7 705 780 77 33         okp-uko@mail.ru

 

150 тегін нөміріне немесе +7 708 106 08 10 (WhatsApp), www.telefon150.kz веб-сайтына 
тәулік бойы қызмет жасайтын Балалар, жастар және зорлық-зомбылық жағдайына 
тап болған адамдарға арналған ұлттық сенім телефонына хабарласыңыз.

Обратиться по бесплатному номеру 150 или +7 708 106 08 10 (WhatsApp), 
сайт www.telefon150.kz на Национальную телефонную линию доверия для детей, 
молодежи и людей в ситуации насилия, которая работает круглосуточно. 


