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A GYERMEKJOGI
CIVIL KOALÍCIÓ HÍREI  

Elindult a honlapunk

Idén eddig három gyermekjogi állásfoglalást adtunk ki
Koalíciónk többsége, 25 szervezet és 16 egyéni szakértő dolgozott azon
az állásfoglaláson, amelyet az EU Gyermekjogi Stratégiája kapcsán
fogalmaztunk meg, az uniós ajánlásokat támogatva további javaslatokat
tettünk a magyar döntéshozók felé Gyereknapon.
Koalíciónk 15 szervezete és 15 egyéni szakértője dolgozott azon az
állásfoglaláson, amelyet “a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb
fellépéshez kapcsolódó törvények módosításával” összefüggésben
adtunk ki. Ebben emlékeztettünk arra is, hogy a Gyermekjogi Civil
Koalíció tagjai már 2020. júliusában aláírásgyűjtést kezdeményeztek
olyan összkormányzati lépések sürgetésére, amelyek eredményeként
minden gyermek valódi és hatékony védelmet kaphat, hogy ne váljon
szexuális erőszak áldozatává, illetve megelőzze az újbóli áldozattá válást.
További nyilatkozatot adtak ki szervezeteink a pedofil bűnelkövetőkkel
szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme
érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/16365. számú
törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslattal
összefüggésben. A nyilatkozatot eljuttattuk Áder János köztársasági
elnökhöz is kérve, hogy a törvényjavaslatot ne írja alá, hanem küldje meg
az Alkotmánybíróságnak.

A www.gyermekjogicivilkoalicio.hu saját oldala az UNICEF Magyarország
támogatásával elindult 2021. májusában, amelyen megtalálhatók a Koalíció
eddigi gyermekjogi állásfoglalásai, részvétele a nemzetközi gyermekjogi
monitoringban, híreink és tagjaink bemutatkozása.
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Részt vettünk az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága előtt történő
jelentéstételben (UPR), 2021. március

Első webináriumunk - “Új segítség a gyermekáldozatoknak” -
2021. március 24.

Koalíciónk tagjai először 2015-ben, majd 2021. márciusában is
benyújtották gyermekjogi jelentésüket segítendő az államok közötti
emberi jogi párbeszédet.

Az Izlandról Magyarországra adaptált Barnahus-modell komplex
szolgáltatást nyújt az abúzus gyermekáldozatainak a gyermekbarát
igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem együttes munkájával. 2016-
ban Szombathelyen elindult szolgáltatás után Budapesten is működni
kezd ez a komplex segítségnyújtás a Budapest rendőrfőkapitánya és a
Fővárosi TEGYESZ igazgatójának 2021. január 27-én kötött
megállapodását követően, amelyet már a Büntetőeljárási törvény is
támogat. A Barnahus-szolgálat ún. egyablakos ügyintézési módszert
nyújt az interagency jegyében, összefogva és együttműködve már
most a rendőrség, a szociális szolgáltatók, gyermekvédelem,
szakszolgálatok, a gyámhivatal, a testi, lelki egészségügyi szolgáltatók
szakembereivel, és a közeljövőben, változtatva a szokásjogokon,
remélhetőleg már az ügyészi és a bírói részvétellel is. A beszélgetés
résztvevői voltak a Fővárosi TEGYESZ oldaláról Kuslits Gábor,
igazgató, Sebhelyi Viktória, szaktanácsadó, dr. Farkas Eszter,
osztályvezető és dr. Lux Ágnes gyermekjogi szakértő,a Gyermekjogi
Civil Koalíció koordinátora. Az online eseményen több mint 100-an
vettek részt. https://www.facebook.com/events/745230759493529 
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Biográfiai-Életkísérés műhelymunka, 2021. május

Online Mediátor képzés 2021. április-május

Részvétel a DataCare kutatási programban

A CSAGYI adott otthont 2021. május 27-28-án a kétnapos biográfiai-életkísérés
műhelymunkának, mely a Mediátor képzés tematikájából ismert életszakaszok,
életutak témáját bontotta ki bővebben.

A CSAGYI tavasszal online formában megvalósuló Mediátor/Közvetítői képzést
szervezett. A mediáció olyan alternatív vitarendezési és konfliktuskezelési módszer,
amelyben a résztvevők egy pártatlan szakember - a mediátor, közvetítő -
segítségével jutnak el a megegyezéshez, az egyéni és kölcsönös érdekek
figyelembevételével.
Továbbképzési programjának célja, hogy a résztvevőket megismertesse a klasszikus
mediáció filozófiájával, eszköztárával, módszereivel és folyamatával, így a
szakemberek e technika alkalmazásával az egyének és a családok konfliktusainak
kezelésében is hatékony segítséget nyújthatnak.

Az Eurochild a program keretében az UNICEF támogatásával 2020 márciusától egy
átfogó felmérést készít attól, hogy az EU országaiban (ideértve az időközben kivált
Egyesület Királyságot is), hogyan és milyen adatokat gyűjtenek a gyermekvédelmi
szakellátásban (családjukon kívül, alternatív ellátásban) élő gyerekekről és
családjaikról. Felmérték, milyen definíciókat, kategóriákat használnak az egyes
országok, ezek mennyiben felelnek meg a nemzetközi meghatározásoknak, és
mennyiben mutatják a gyűjtött adatok, indikátorok az adott ország gyermekvédelmi
rendszerének jellegzetességeit, kik és hogyan használják az adatokat a szakpolitikák,
reformok, mérés, értékelés érdekében. A kutatási program segíteni kívánja a
hamarosan induló Gyermek Garancia program megvalósítását, a job monitorozási
lehetőségeket, összehasonlító elemzéseket és kutatásokat, és távlatilag egy egységes
európai, majd globális adatbázis létrehozásának lehetőségét, egységes
meghatározások, szempontok mentén, amelyek célja, hogy jobban értsük, mi segíti a
gyerekek családban tartását, a családok támogatását, a szakellátásba - alternatív
gondoskodásba - kerülés megelőzését, a jó minőségű gondozás biztosítását és
lehetőség szerint a reintegrációt.
A magyarországi adatokat Fajth Gáspár, Rácz Andrea, Herczog Mária gyűjtötte össze,
illetve adott magyarázó leírást az értelmezéshez. A KSH munkatársainak ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani a sok segítségért. A jelentés első változata itt
olvasható: https://www.eurochild.org/news/datacare-how-the-eu-can-better-
monitor-deinstitutionalisation-progress/.

 

CSAGYI



Kék Vonal Webinárium - online szexuális zaklatás (DeShame projekt), 2021.
március 24.

Fiatalok mentális egészsége a pandémia alatt - Kék Vonal Webinárium, 2021.
április

Fiatalok Online Szokásai, Cyberbullying - Webinárium szülőknek, 2021. május

Folytatódott a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ingyenes webinárium sorozata.
Március 24-én a második DeShame projekt keretében elkészült Tanári kézikönyvet
mutatták be olyan pedagógusok számára, akik a 9-12 éves korosztályt tanítják, és
szeretnének új eszközöket kapni ahhoz, hogy kezeljék, illetve megelőzzék a fiatalok
közötti online szexuális zaklatást (szexualizált cyberbullying), már ebben a korai
időszakban is. Az oktatási csomag kidolgozáshoz fókuszcsoportokat szerveztek
Dániában, Magyarországon és az Egyesült Királyságban. Összesen 116 gyerek (9-12
évesek) és 16 pedagógus és/vagy iskolai alkalmazott részvételével zajlottak ezek a
beszélgetések.

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány egy kétrészes, komplex szakmai alapokon
nyugvó projekttel igyekezett mind a szakemberek, mind a szülők számára
megkönnyíteni a fiatalok mentális egészségének támogatását. Az általuk létrehozott
online játék különösen jól használható most, a pandémia alatti kihívásokkal teli
időszakban.
A projekt első részét az Öngyilkosság Megelőzés Világnapjára készítették el 2020-ban
azzal a céllal, hogy segítsenek a fiataloknak a lelki/mentális problémáik
felismerésében, a segítségkérésben, illetve abban, hogy a saját kortársaikat jobban
tudják támogatni nehéz helyzetekben. A projekt második részét pedig (melyet áprilisi
webináriumon mutattak be) kifejezetten azoknak a szülőknek, tanároknak,
szakembereknek ajánlották, akik szeretnék tudni jobban támogatni a gyerekeket és
kamaszokat a koronavírus-járvány alatt.

A Kék Vonalnál azt tapasztalják, hogy rengeteg szülőt, tanárt, fiatalokkal
hivatásszerűen dolgozó szakembert foglalkoztat és tölt el aggodalommal a gyerekek
és kamaszok internethasználata. Segélyvonalaikban rendszeresen kerülnek szóba
azok a fiatalok, akik online zaklatás vagy visszaélés áldozatává váltak. Ahhoz, hogy
biztonságosabb körülményeket teremthessenek az interneten, a szülőknek és a
szakembereknek is folyamatosan képezniük kell magukat, hogy megismerjék a
fiatalok által használt közösségi média felületeket és applikációkat, illetve tudják,
hogy hogyan készíthetik fel a gyerekeket a biztonságos internethasználatra. 

 

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány



Szülői felhívás az Oktatás Világnapján

Szülői kutatás az iskolanyitásról

Az Oktatás Világnapja, január 24. alkalmából az ESZME csatlakozott az UNICEF
kampányát támogató kampányhoz, amelyet a nemzetközi szülői szervezet, a
Parents International indított a tantermi oktatáshoz való visszatérésért. A Parents
International 2020 tavasza óta saját tudományos tanácsadó testülete segítségével
figyeli a gyerekeket érintő friss kutatásokat, és ezek alapján felhívják a
kormányokat arra, hogy a gyerekek alapvető jogainak további sérelmét
megakadályozandó az iskolákat és gyermekintézményeket korlátozások nélkül
nyissák meg. Felhívják a figyelmet arra is, hogy az oktatási rendszernek a
korlátozó intézkedések okozta, elsősorban lelki károkat is kezelnie kell. Arra is
felhívják az oktatási döntéshozók figyelmét, hogy elegendő információ és szándék
van ma az oktatás megújítására, amelynek a kényszerű otthonoktatásban
tapasztalatokat szerzett szülőkkel együtt gondolkodva kell megtörténnie. A teljes
felhívás az ESZME weboldalán található
https://europaiszulok.wordpress.com/2021/01/22/vissza-a-tantermi-
oktatashoz/

2021 április közepén az ESZME másodszor kérdezte meg a szülőket a vírussal és a
víruskezeléssel kapcsolatos tapasztalatokról (az első kutatás 2020 novemberében
készült). A kutatás közvetlenül az Általános iskolák újra nyitását megelőzően
készült, és 26851 szülő válaszolt a kérdőívre, amely célzottan került kiküldésre.
Más, az interneten terjesztett kérdőívekkel ellentétben a kutatás pontosan mérte,
hogy a szülők mekkora hányada kívánta iskolába küldeni gyermekeit az iskolák
megnyitásakor (77,8% válaszolt igennel, 75% volt a valós részvétel az első
napokban, ami gyorsan növekedett). A kérdések az oktatáshoz, egészséghez,
védelemhez való jogokra koncentráltak. A válaszadók harmada (35%) gondolta úgy,
hogy a koronavírus-fertőzés veszélyeztetheti gyermekét az iskolában. A
válaszadók elsöprő többsége, 82% az emberi kapcsolatok és a lelki egészség
szempontjából is veszélyesnek ítélte a korlátozó intézkedéseket, míg 62,3% tart a
maszkviselés következtében megbetegedéstől a gyerekeknél, és a válaszadók
53%-a aggódik a kézfertőtlenítő rendszeres használatának egészségügyi
kockázatai miatt. Részletesebb elemzést itt olvashatnak
https://europaiszulok.wordpress.com/2021/04/15/a-szulok-tovabbra-is-
normalis-eletet-akarnak-mielobb/ 

 

Európai Szülők Magyarországi
Egyesülete (ESZME) 



Megkésett díjátadó – Varga Gábor-díj 2020
2020-ban nyolcadik alkalommal ítélte oda az ESZME a Varga Gábor-
díjat. Európa egyetlen olyan díját, amivel szülők jutalmazzák a gyermeki
és szülői jogokat tiszteletben tartó és azokat napi munkájukban is
figyelembe vevő pedagógusokat, 2013-ban alapították az Alsóerdősori
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium egykori igazgatója
emlékére. 2020-ban speciális feltételekkel, a tavaszi iskolabezárások
alatt is a díj szellemében munkálkodó pedagógusokat lehetett jelölni. A
várakozásoknak megfelelően nagyon kevés ajánlás érkezett, de végül a
díjat két példamutató pedagógusnak ítélte oda az új kuratórium, amely
mostantól korábbi díjazottakból áll. A mátraballai Általános Iskola két
tanítója, Szedlák Edina és Forgó Zsolt a korlátozások miatt csak
pedagógusnapkor, június 4-én vehetik át a díjat a hagyományos
november 20. helyett. A díjátadó hagyományos dátuma jelképes, a név-
és példaadó ugyanis a gyermeki jogok világnapján született. A
díjazottakról bővebben itt olvashatnak:
https://europaiszulok.wordpress.com/2020/11/20/szedlak-edina-es-
forgo-zsolt-az-idei-varga-gabor-dijasok/ 

 

Európai Szülők Magyarországi
Egyesülete (ESZME) 



Önálló Élet könyvbemutató, 2021. május
Az Európai Önálló Életviteli Hálózat (ENIL) minden év május 5-
én ünnepli az Önálló Életvitel Napját. Az ÉFOÉSZ idén is
csatlakozott az Önálló Életvitel Napjához. Ezen a napon
mutatták be az Önálló Élet című könyvet, melyet
önérvényesítők írtak könnyen érthető formában. A kötetben az
önálló életvitel feltételeiről és a jó támogatásról olvashatnak.

 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Szervezete 

Migránsokat Segítő Egyesület
Menedék - 

 
 
 

A mi Népszínház negyedünk - Városi séta migráns szemmel, 2021.
június 

 Kézségfejlesztés menekülteknek - projekt 

.

 A Menedék Egyesület női csoportjának programja. A séta
kiindulópontja a kerület határában lévő Keleti pályaudvar, ahol
felidézik a 2015-ös menekülthullám néhány történését, és azt hogy
hogyan kapcsolódtak az események Józsefvároshoz. Útjuk során
ellátogatnak perzsa, török, afgáni, nigériai helyekre és megbeszélik
miért bírnak ezek különleges jelentőséggel az itt élő külföldi nők
számára.

A Menedék Egyesület és az IKEA együttműködésbe kezdett 2020-ban
annak érdekében, hogy menekült ügyfeleink foglalkoztatáshoz
szükséges készségeit közös programban fejlesszük. 
 



Korlátok nélkül - online zárórendezvény, 2021. április
22.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek
info-kommunikációs akadálymentesítése című EFOP-1.1.5-
17-2017-00004 jelű projektjének online ünnepi
zárórendezvénye.

 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége (MEOSZ)

 
 

Nagycsaládosok Országos
Egyesülete

 
 
 

X. Európai Nagycsaládos Konferencia (Keszthely), 2021. július 9-
11., „A fenntarthatóság bölcsője a család”

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)és a European Large
Families Confederations (ELFAC) szervezésében. A programról
bővebben: https://noe.hu/.../csk-programterv-honlapra-20210505-
docx...



A szexuális gyógyulás útján: önsegítőkönyv és jóga.
Beszélgetés Cserháti Évával és Varga Judittal, 2021. március
18.

Egy könyv egymillió túlélőnek! https://gogetfunding.com/one-
book-one-million-survivors/ 
A legvisszafogottabb statisztika szerint is a gyerekek 10%-a ellen
követnek el szexuális abúzust. Ez azt jelenti, hogy ma
Magyarországon legalább egymillió érintett él. A gyerekáldozatok
kevés ingyenes és szakszerű ellátáshoz jutnak hozzá, a felnőtt
túlélők pedig gyakorlatilag semmi támogatást nem kapnak. Kevés
a témában képzett szakember, kevés a magyar nyelven
hozzáférhető kiadvány és a megfelelő szakirodalom.
Ezért fontos, hogy legyen végre magyarul is önsegítő könyv, amely
a túlélők százezreinek nyújthat támogatást. A NANE, a Nők a
Nőkért az Erőszak Ellen Egyesület, ezért tervezi szexuál- és
klinikai pszichológus Wendy Maltz A szexuális gyógyulás útja –
Önsegítő könyv szexuális bántalmazás túlélőinek [The Sexual
Healing Journey – A Guide for Survivors of Sexual Abuse] című
művének magyar megjelentetését

 

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen
Egyesület (NANE) 

 
 

Reményt a Gyermekeknek Közhasznú
Egyesület 

 
 Ifjúsági Módszertani Kézikönyv - Vektor Konferencia, 

      2021. március 30. 



Az alapítvány májusban kampányfotókon keresztül mutatta
meg, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is hasonló jövőről
álmodoznak, mint bármelyik másik gyerek. Az alapítvány által
működtetett Láthatatlan Tanodában először 2015-ben
meséltek arról a gyerekek, hogy milyen jövőt képzelnek el
maguknak, mik szeretnének lenni, ha nagyok lesznek. Évekkel
később a beszélgetések megismétlődtek, a gyerekek vágyai
pedig sokat változtak: Dorina például már nem rendőr, hanem
színésznő, és a tanoda önkéntese is szeretne lenni, Nati
ügyvédnek, Márkó pedig cégvezetőnek készül, hogy aztán a
vállalkozását átadhassa a gyerekeinek. Az alapítvány fontos
víziója, hogy a gyerekek fejlesztő foglalkozásai során az iskolai
feladatok teljesítésén túl, az önbizalom és a motiváció
erősítésére és fenntartására is kiemelt figyelmet kell fordítani.
Bírósághoz fordult a Rosa Parks Alapítvány az Alapvető Jogok
Biztosának döntése ellen, amellyel visszautasította az
iskolaőrséggel kapcsolatos panaszát. A jelen tanévtől több száz
roma többségű általános iskolában dolgoznak iskolaőrök, akik
gumibottal, bilinccsel és vegyi eszközök alkalmazásával, nem
pedig pedagógiai módszerekkel igyekeznek rendet tartani a
kiválasztott iskolákban. Mint azt korábban is hírül adtuk, a
Gyerekjogi Koalíció úgy foglalt állást,hogy az iskolaőrség
alkalmatlan arra, hogy megvédje az iskola békéjét, teljesen
szembemegy a gyermekközpontú iskolai környezet
megteremtése iránti elvárásoknak. 

 

Rosa Parks Alapítvány
 
 



Az iskolaőrséget nem minden iskolában, hanem csak egyes,
átláthatatlan szempontok szerint kiválasztott intézményekben vezették
be. A Rosa Parks Alapítvány megvizsgálta annak a 288 általános
iskolának az etnikai összetételére vonatkozó nyilvános, bárki számára
rendelkezésre álló adatokat, amelyek iskolaőrt "kaptak" szeptembertől,
és azt találta, hogy a normál tantervű, iskolaőrrel rendelkező
intézmények 67%-a etnikai alapon szegregált intézmény. A fennmaradó
intézmények között is feltételezhetően nagy számban vannak roma
gyerekeket szegregáló iskolák, de az Oktatási Hivatal megtagadta friss
adatok átadását , amik igazolhatták -vagy cáfolhatták volna - ezen
feltételezést. 
Az Alapítvány a panaszt egy hátrányos helyzetű gyerekek jogaival
foglalkozó roma civil szervezet- a Hátrányos Helyzetű Családok
Országos Egyesülete- képviseletében adta be, azért, mert az
összegyűjtött bizonyítékokból világosan következik, hogy többségében
olyan iskolák kaptak iskolaőrt, amelyekben a roma tanulók vannak
többségben és amelyek valószínűsíthetően egyúttal megvalósítják az
ott tanuló roma gyerekek jogellenes elkülönítését is. Az iskolaőrség
káros, gyerekellenes és diszkriminatív intézkedés.
Az Alapvető Jogok Biztosa, mint a megszüntetett Egyenlő Bánásmód
Hatóság utódja szerint azonban nincs hatáskörük arra, hogy pálcát
törjenek egy jogszabály által létrehozott intézmény felett. Ezzel
részben egyetértve az Alapítvány eredeti panaszukat módosítva
egyértelműsítették, hogy bár elítélik az iskolaőrséget, de az
ombudsmani hivataltól annak megállapítását kérik, hogy az
iskolaőrséget szelektíven, a roma gyerekekre szabottan alkalmazzák. A
Biztos ezt a panaszt is - érdemi vizsgálat nélkül- elutasította. 
A Rosa Parks Alapítvány reményei szerint Fővárosi Törvényszék arra
utasítja majd az ombudsmani hivatalt, hogy a panaszt érdemben
vizsgálja meg.
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Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek
Az SOS Gyermekfalvak Magyarország gyermekvédelemben
dolgozó szakemberek számára valósít meg traumatudatos
képzéseket a „Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek /
„Traumatudatos szemlélet beépítése a gyermekvédelem
mindennapi gyakorlatába” projekt keretében. 
A projektet az SOS Gyermekfalvak tagszervezetei
együttműködésben valósítják meg Belgiumban, Bulgáriában,
Horvátországban, Görögországban, Magyarországon és
Szerbiában, a skót Strathclyde Egyetem Centre for Excellence for
Children’s Care and Protection (CELCIS) szakértőinek
közreműködésével.
A projekt célja, hogy a gyermekvédelmi szakembereket olyan
tudással és módszertani eszközökkel támogassa, melyek
elengedhetetlenek a traumát átélt gyermekek és fiatalok
szükségleteinek felismeréséhez, traumatudatos gondoskodás
biztosításához.
A képzés háttere
A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek és fiatalok
kiemelten veszélyeztetettek a kedvezőtlen gyermekkori élmények
szempontjából: Kutatási adatok azt mutatják, hogy a gyermekek
75%-át érte trauma a gondozásba vételüket megelőzően.
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A jogaid nem védik meg magukat! – online képzés, 2021. február

TASZ jogsegély Pécsen, 2021, április 15.

Kerekasztal-beszélgetés - Az örökbefogadás másik oldala - mi lesz a
nehéz sorsú gyerekekkel?, 2021. június 26.

Az online képzésen többek között ilyen kérdésekre keresünk válaszokat: 
- Hogyan szabad kritizálnod egy közszereplőt, és mit tehetsz, ha ezért
hátrány ért? 
- Hová fordulhatsz, ha egy védett tulajdonságod miatt nem vettek fel egy
munkahelyre vagy nem kapsz segélyt?
- Hogyan tudhatod meg, mire költötte a közpénzt a helyi önkormányzat? 

A TASZ célja, hogy a jogvédelmet elérhetőbbé tegye Budapesten kívül is,
ezért az országban elsőként Pécsen, a pécsi és pécs környéki polgároknak,
csoportoknak és szervezeteknek szeretnének személyesen díjmentes
jogsegélyt nyújtani. Az ingyenes jogi tanácsadás célja, hogy a közhatalom és a
polgárok közötti jogi kérdésekben segítse az érdeklődőket. A TASZ
jogsegélyszolgálatának munkatársa kéthetente csütörtök délutánonként
érhető el.

Örökbefogadni olyan gyerekeket lehet, akikről lemondtak, akiket magukra
hagytak, akik sokszor rengeteg traumán mentek keresztül addig, míg az
örökbefogadásuk egyáltalán elkezdődhet. Fehérbőrű, egészséges
újszülötteket sokan örökbefogadnának, így ők a várólista elejére kerülő,
heteroszexuális házaspárokhoz kerülnek. Ezeknek a pároknak a többsége
jelzi is, hogy inkább évekig vár, de idősebb, fogyatékossággal élő, beteg vagy
roma gyereket nem fogad örökbe. Emiatt a meleg párok lényegesen többször
vállalnak nehezebb sorsú gyerekeket, akiket ha egy szerető szülő nem fogad
be, akkor szinte biztos, hogy borzalmas körülmények között,
gyermekotthonokban nőnek fel.
Szerintünk nem lenne szabad feláldozni a legsérülékenyebb gyerekeket az
ideológiai harc oltárán. Épp ellenkezőleg, meg kell becsülni az őket
örökbefogadni szándékozó embereket, és támogatni a gyereket és az
örökbefogadó szülőt ebben a nehéz folyamatban!
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Traumatudatos segítségnyújtás képzés – online, 2021. április 
A traumatudatos segítés figyelembe veszi a traumák viselkedésre,
kommunikációra, kapcsolódásra, bizalomra és az élet egyéb
aspektusaira gyakorolt hatását. A traumatudatos segítségnyújtás
képzés fókuszában tehát nem a traumával kapcsolatos tünetek
kezelése áll, hanem különböző szolgáltatások, oly módon való
megszervezése és kivitelezése, hogy olyan személyek számára is
megfelelő és elérhető legyen, akik elképzelhető, hogy korábban
traumatizálódtak. A bevezető, kis csoportos képzés során
egyaránt hangsúlyt fektetnek az elméletre és a gyakorlatra. 

 

Traumaközpont
 
 



Prostitúció valósága - a nők jövője az egyenlőség, 2021. június
A Női Érdek online konferenciája, mely az Európai Női Lobbi Brüsszeli
Kiáltvány kampányának része. Az eseményt Anna Ekstedt, az
emberkereskedelem elleni küzdelemért felelős különleges megbízatású
svédországi nagykövet nyitotta meg. Elsőként Svédországban tiltották be a
szexvásárlást, míg az eladását nem, ugyanis felismerték, hogy a prostitúció
kiváltó oka a kereslet: ha nincs rá kereslet, akkor nincs prostitúció, nincs
emberkereskedelem, nincs szexuális kizsákmányolás. De természetesen a tiltás
nem elegendő: komplex eszközökkel, szociális és pszichológiai
segítségnyújtással lehet csak hatékony a kilépés a prostitúcióból, és
természetesen a megelőzés és a szexuális kizsákmányolást elítélő társadalmi
környezet is elengedhetetlen. Ez utóbbiról szólt az IDEA Intézet és a Datalyze
friss közvélemény-kutatása: Böcskei Balázs (IDEA Intézet) és Mezei Mikes
(Datalyze) ismertette a prostitúcióval és a pornóval kapcsolatos attitűdöket. Az
online adatfelvétellel 1000 fős mintán készített kutatás leginkább szembeötlő
eredménye, hogy a nők és a férfiak másképp látják a prostitúció veszélyeit is, és
az annak teljes legalizációjával járó kockázatokat is. Ez a különbség tetten
érhető például ott, hogy a prostitúció teljes legalizálása esetén a nők döntő
többsége negatív következményekre számítana (pl. a teljes legalizálás
csökkentené a férfiak nők iránti tiszteletét), ez a férfiakra kevésbé jellemző, sőt
negyedük-harmaduk pozitív hatást valószínűsítene. Ezzel szemben a
válaszadók döntő többsége szerint a prostituáltak esetében kockázatot jelent a
szexuális erőszak, a mentális trauma és a fizikai sérülés is. De Coll Ágnes
(Baptista Szeretetszolgálat) tapasztalatai alapján azok, akik prostitúcióba
kerültek, mind fizikai és/vagy szexuális bántalmazás áldozatai voltak
kiskorukban vagy fiatalkorukban. Emellett a kettős szükségletű, speciális
otthonokból kikerült gyermekekből is gyakran lesznek prostituáltak, ugyanis ők
a legsérülékenyebbek, a leginkább kihasználhatók korábbi traumáik, szexuális
abúzus miatt. A prostitúcióba kerülés átlagos életkora Magyarországon 13 év.
Bár a közvéleménykutatás szerint a férfiak 93%-a tisztában van azzal, hogy 18
év alattinak szexért fizetni bűncselekmény, mégis van rá kereslet.

 

Magyar Női Érdekérvényesítő
Szövetség



Online konferencia a jogellenes gyermekelvitelről, 2021. június 24-25.

Megjelent a 2020-as Gyermekjogi jelentés

Hogyan látják a gyerekek a bántalmazást?

A Missing Children Europe online konferenciát rendez 2021. június 24-25-én a
jogellenes gyermekelvitelről. A Hintalovon Alapítvánnyal és más partnerekkel
közösen kutatást végeztek arról, mire van szüksége egy gyereknek, ha az egyik
szülő külföldre viszi őt a másik szülő engedélye nélkül. Az INCLUDE projekt
zárókonferenciáján bemutatják a gyerekek bevonásával készült kutatás
eredményét, és a gyerekek véleményére épülő, szakembereknek készült
ajánlásokat. https://missingchildreneurope.eu/include-conference/

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány ötödik alkalommal készített összefoglalót
az előző év legfontosabb gyermekjogi eseményeiről. A jelentés áttekintést nyújt
a 18 évnél fiatalabbak hazai helyzetéről a jogszabályok, intézkedések, elérhető
statisztikai adatok, programok mentén, figyelembe véve, hogy mire reagált a
média és a társadalom. 2020-ban 3 visszatérő vagy jelentős téma csúcsosodott
ki: a koronavírus hatásai, a kirekesztés, valamint a szexuális erőszak és
kizsákmányolás kérdése. https://hintalovon.hu/2021/06/01/3-k-uralta-a-
gyerekek-eletet-2020-ban-kirekesztes-kizsakmanyolas-koronavirus/

A gyerekek bántalmazásáról legtöbbször a család vagy az iskola vonatkozásában
beszélünk, pedig a gyerekek könnyen kerülnek bántó vagy erőszakos
helyzetekbe máshol is – például a sportpályán, a plázában, a lépcsőházban, a
buszon. Mitől függ, hogy mit tesznek ilyenkor a gyerekek? Mikor hagyják az
esetet annyiban és mikor állnak bele? Mesélnek róla másnak? Kikre
számíthatnak a gyerekek?  A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány online
felmérést indított a 13–17 éves fiatalok válaszainak megismerésére. A Te hogy
látod? kérdőívek célja, hogy felmérje, hogyan érdemes támogatni ebben a
közösségeket, milyen megerősítésre van szüksége a szülőknek,
szakembereknek, gyerekeknek. A felnőttek erőszakhoz való viszonyát vizsgáló
kérdőív, és egy település életét vizsgáló fókuszcsoportos kutatás mellett a Te
hogy látod? kérdőívek lehetővé teszik, hogy a gyerekek véleményét is
figyelembe vegyük a témában. 

 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány



Látható és láthatatlan gyerekek, ELTE 2021. május
Az ELTE Szenátusa minden év májusában ünnepi közgyűlést tart az Egyetem
alapítására emlékezve, melyen többek között az Egyetem egyik kiemelkedő
eredményeket elért professzora tart előadást saját kutatási területéről. A 2021.
májusi ünnepi közgyűlésen Tausz Katalin, az ELTE professzor emeritusa és a
GYERE egyesület tagja által tartott előadás a gyerekekről, pontosabban azokról
a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyerekekről szólt, akik
láthatatlanok a közpolitikák alakítói és a nyilvánosan hozzáférhető statisztikák
számára, vagy pontosabban fogalmazva, akikről nem vesznek tudomást, csak
majd akkor, ha felnőttként alacsony iskolai végzettséggel, munkanélküliként
vagy be nem jelentett foglalkoztatottként, olykor a társadalom által deviáns
viselkedési formának ítélt módon élnek. Az előadás fókuszában az állt, hogy a
KSH és az Eurostat által mért, egyre javuló átlagos gyermekszegénységi
statisztikai mutatók mögött milyen különbségek húzódnak meg, mely
gyerekcsoportok életminősége lehet rosszabb az átlagosnál mért értékeknél és
milyen szerepe lehet ebben a jóléti újraelosztás jelenlegi rendszerének. Európai
összehasonlításban a szegénységben élő magyarországi gyerekek és felnőttek
szegényebbek: a relatív jövedelmi szegénységi küszöb értéket tekintve a
vizsgált 29 ország közül Magyarország a 27. volt 2019-ben (7324 EUR/év). Az
egy fogyasztási egységre jutó nettó medián jövedelem a 18 évesnél fiatalabbak
esetében 5 437 EUR volt szemben az uniós 16 8011 EUR összeggel. A szegények
szegénységének mélységét mérő relatív szegénységi rés az általános pozitív
folyamatok ellenére a 2011-es 18,6 százalékról 32,2 százalékra emelkedett a
gyerekek körében azt jelezve, hogy a relatív jövedelmi szegénységi mérőszám
szerint ugyan kevesebb gyerek él szegénységben, de ők szegényebbek lettek. Az
előadás kitért az anyagi depriváció és a lakásszegénység kérdésére is. A
gyerekek 17,3 százaléka él súlyos lakhatási deprivációban (népesség összesen
7,8 %). 

 

Gyerekesély Közhasznú Egyesület



Szociopoly

A gyermek nélküli háztartások 17,3 százaléka, a gyermekesek valamivel többen,
egyötödük jellemezhető szegénységgel és társadalmi kirekesztettséggel. Ám a
gyermekesek csoportján belül két csoport élethelyzete jelentősen rosszabb a
többiekénél: a 3 és több gyerekesek 28,6 százalékát, az egyszülős családok majd’
egyharmadát (31,5 %) sújtotta szegénység és társadalmi kirekesztettség.
Mindebben jelentős szerepet játszik a társadalmi jövedelmek alakulása. 2010 és
2019 között ugyan emelkedtek a társadalmi jövedelmek, de ez főként a
leggazdagabbaknak (10. jövedelmi tized) kedvezett, az ő társadalmi jövedelmeik
szintje a 2010-es értéknek 129, míg a népesség legszegényebb tizedénél csupán
114 százaléka. Még igazságtalanabb a kifejezetten a gyermekes családokat
segíteni hivatott szociális transzfer jövedelmek eloszlása: a legfelső jövedelmi
tized családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátásainak szintje a 2010-es értékhez
képest 180, a legszegényebbeknél csupán 106 százalék és a 2. jövedelmi
tizedben pedig csökkent, 92 százalékra. 

Az elmúlt években egyre többször használnak társasjátékokat, interaktív
színházi előadásokat arra, hogy különböző társadalmi problémákat hozzanak
közel az ezeket csak hírből, felszínesen ismerő emberek számára. A fogyatékkal
élők helyzetének megismertetését számos tréning célozza, sok ilyen eseményt
érhetünk el például a Nem Adom Fel Alapítvány szervezésében. Az egyik
legkorábbi hazai kísérlet Kardos Péter és Nyári Gábor szerepjáték könyve, a
Cigánylabirintus, egy nevelőotthonból kikerülő roma fiú helyzetébe juttatja az
olvasót. A műfaj talán legnagyobb vállalkozása a nyolc civil szervezet
összefogásával létrehozott nyomozójáték a „Zóna” talán éppen komplexitása
miatt nem vált közismertté. Táblás játékok is készültek már érzékenyítésre: a
Motiváció Műhely „Mentortársas”-a iskolai hátrányokról, a BMSZKI „Útkereső”-
je a hajléktalanok életéről, a Gyerekesély Egyesület (GYERE) „Szociopoly”-ja a
mélyszegénységről szól. E két utóbbi játék alapján a Mentőcsónak Egység
interaktív színházi előadásokat is készített. A pandémia alatt a Szociopoly
online változata is elkészült, az elmúlt hónapokban tíz ilyen előadást tartott a
GYERE. 

 

Gyerekesély Közhasznú Egyesület



A gyerekek egészséges fejlődésének biztosítása nem egyszerű kérdés
a generációs szegénységben élő családoknál. Sok helyen a feltételek is
hiányosak, a lakhatási szegénységben nehezen tudja értelmezni az
ember ezt az egészet. Minél jobban megismeri a problémát, annál
inkább látja, hogy a minőségi éhezés, amiben nincs elegendő fehérje,
vitamin, vagy az időnként előforduló kríziséhezés mennyire nehezíti
tovább a helyzetet. A megélhetéshez nem elégséges jövedelemből
sokan nem tudják biztosítani a hó végéig egyenletes színvonalon az
alapszükségleteket, ha a gyerek a hónap második felében lesz beteg,
pl. megfázik, előfordul, hogy nincs pénz kiváltani a gyógyszert. A
„magától gyógyulás” szövődményei pedig később megbosszulják
magukat. Hozzájárul az egészhez egy szülői tudáshiány, amiben nem
tulajdonítanak jelentőséget a fejlődésben jelentkező problémáknak, a
mozgás-beszédfejlődés elmaradásának, a kancsalságnak,
rövidlátásnak. A majd’ mindenhol jelenlevő dohányzás mélyen beépül
kisgyermekkortól, mint feszültségoldó tényező. A rendszer nem
igazán tud változtatni, nem tudja a hiányokat kezelni. A prevenció
nem értelmezhető. 
Az Igazgyöngy Alapítványnál évek óta dolgozunk azon, hogy az
egészséges fejlődéshez való jogot érvényesítsük. Szerencsére sok
partnerünk van, támogatók, akik pénzzel, gyógyszerészek, akik vény
nélkül kapható gyógyszerekkel segítenek, vagy legutóbb a Hajnalfény
Orvoscsoport, akik szemészeti, bőrgyógyászati és általános
gyerekszűrő programot tartottak Toldon, az alapítvány
modellfejlesztésének helyszínén, 42 kisgyermeket megvizsgálva.

 

 

Igazgyöngy Alapítvány



A siket és nagyothalló gyermekek javuló esélyei az oktatás terén 
A jelnyelvhasználó siket és nagyothalló gyermekeknek nagy kihívást
jelent az integrált oktatás, hiszen az oktatás nyelve a hangzó magyar
nyelv. A Jelnyelvi törvény már több mint 10 éve lehetővé tesz a
középiskolai tanulóknak térítésmentes tolmácsolásra speciális
órakeretet. Az egészen fiatal gyermekek eddig kimaradtak a
szabályozásból.  
A Magyar Országgyűlés 2021. június 8-án elfogadta a Jelnyelvi törvény
módosítását, amelynek köszönhetően javulnak a siket, nagyothalló és
siketvak gyermekek esélyei az oktatásban. Két lépcsőben, 2022. január
1-től és 2023. január 1-től megemelkednek az igénybe vehető
térítésmentes tolmácsolási óraszámok a középiskolában tanuló
fiataloknak, emellett a törvénymódosítás új elemként garantálja az
óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás során az ingyenes
tolmácsolási keretet, továbbá a siketvak tanulók számára a
kommunikációs akadálymentesítés lehetőségét meghatározott
időkeretben.
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének régóta vágyott
célja a tanuláshoz történő akadálymentes hozzáférés elősegítése,
amelynek megvalósításához közelebb kerültünk a Jelnyelvi törvény
módosítása révén. 
Köszönet mindenkinek, aki munkájával, illetve döntésével támogatta a
SINOSZ érdekvédelmi törekvésének teljesülését.
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Jogsegély Központ

 Kilátó Élményprogram

Jogsegély programunk főként általános gyermekjogi tanácsadást nyújt, de
a tevékenység két fókusz területe – a gyermekbántalmazás, ill.
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekhez kapcsolódó
gyermekjogi és általános jogi kérdések megválaszolása. Az elmúlt
időszakban ugyanakkor gyakori téma volt – az iskolai közegben tapasztalt
hátrányos helyzetű megkülönböztetés, iskolapszichológusi kompetenciák
kérdésköre, gyerekek oltásával kapcsolatos aggályok, SNI-s gyerekek
ellátásához kapcsolódó kérdések, családjogi viták körül felmerülő
kérdések. 
A PILnet és a Baker & McKenzie csapatával kötött együttműködéseknek
köszönhetően az erőforrásokat tovább tudjuk bővíteni, ezáltal szélesebb
körű ügyfélkör kiszolgálását megvalósítani és nagyobb hatásfokú
eredményességet elérni. 

A Kilátó Élményprogram 2018 őszétől fut és a harmadik támogatói ciklusát
kezdte meg az idén. A program kifejezetten gyermekvédelmi
gondoskodásban élők támogatását célozza, hogy élménypedagógiai- és
terápiás foglalkozásokon keresztül a gyermekek lelki megerősítésén
dolgozzon. Célja, hogy biztonságot és támogatást nyújtson a gyermekek
számára: felkészítse őket a jövőjük tekintetében bekövetkező esetleges
nehézségekre, trauma fókuszú támogatást nyújtson nekik, ösztönözze
őket a felelősségvállalásra, fejlessze kitartásukat és motivációjukat,
biztassa őket önreflektív, konstruktív viselkedésformák elsajátítására,
segítséget nyújtson számukra a pályaválasztásban, pénzügyi tudatosságuk
növelésben. A covid-19 járvány kezdete óta, online és személyes jelenléttel
egyaránt legalább havi két alkalommal zajlanak élménypedagógiai
foglalkozások három vidéki és egy budapesti partnerintézményünkben élő
gyerekek számára.
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Ébresztő-óra

Fiatal Nagykövetek program

Ébresztő-óra programunk, amely elsősorban a gyermekek jogtudatosság-
növelésére fókuszál az elmúlt időszakban nagyobb lendületet kapott. A program
elsősorban érdeklődő partneriskolákban valósul meg, ahol a gyermekek
számára osztálytermi keretek között a képzett trénerek interaktív előadásokat
tartanak, hogy a különféle korú gyerekek több információt szerezzenek
jogaikról, lehetőségeikről, amennyiben azok valamilyen okból sérülnének. Azon
túl, hogy a következő tanévtől egy online időpontfoglaló alkalmazás
segítségével könnyebbé válik az osztályoknak, pedagógusoknak a programra
való jelentkezés, a tréning nemrégiben az általános gyermekjogokon kívül az
online bántalmazás témakörével is bővült. A jövőbeli tervek között szerepel,
hogy a programot az iskolai keretek közül kiemeljük, hogy ezáltal válhasson a
gyermektáborok, gyermekotthonok szerves részévé.

Június végén lezajlott 6 új fiatal nagykövet kiválasztása, így összesen 14 fős
csapattal dolgozunk. Csapatuk megkezdte az Instagram felületén való jelenlét
kiépítését. Azon kívül, hogy az elkötelezett követek segítettek a
gyermekbántalmazás, online bántalmazás témaköreit az Ébresztő-óra program
szerves részévé tenni és annak tartalmát kibővíteni, a fiatalok blogot vezetnek,
ahol különféle aktuális és releváns témát dolgoznak fel (a covid-19 járvány
hatása a gyermekek lelki egészségére, visszatérés az iskolába, mentálhigiéné
fontossága a gyermekek és kamaszok körében, érettségi körüli
bizonytalanságok, Boldogság Világnapja, stb.). A fiatal nagykövetek az elmúlt
időszakban aktívabb részt vállaltak a nyilvános szereplésekkel is: Kövécs Laura
részt vett egy nyilvános szakértői megbeszélésen, ami egy mentális akcióterv
kidolgozásához jelentett inputot az Európai Parlamenti képviselő, Újhelyi István
kezdeményezésére. Emellett szerepet vállalt az UNICEF Magyarország és a
Vadaskert Gyermekpszichiátria közös webinárján, ahol saját kutatását
összegezte a serdülők mentális egészségéről. A tartalomfejlesztés és a
közösségi média felületeken való megjelenés mellett trénerként és kortárs
tanácsadóként vesznek részt az UNICEF Magyar Bizottságának átfogó
gyermekjogi munkájában.
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Mentális egészség

Rajtad áll a jövőd!

Mind a nemzetközi UNICEF, mind a magyar bizottság kiemelt gyermekjogi
területként azonosította a gyermekek mentális egészségének témakörét a
járványhelyzettel összefüggésben. 
Az UNICEF Magyarország a mentális egészség témakörében a következő
aktivitásokat végezte január és június között: 
- két oktató videó szülőknek arról, hogy hogyan támogathatják a
gyermekeiket a pandémia időszakában 
- szupervíziós program, amelynek keretében ingyenes szupervízióval,
mentálhigiénés szaktanácsadással, pszichológusok pro bono felajánlásaival
közvetve segíti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi dolgozókat,
pedagógusokat, ezzel támogatva egyéni jóllétüket, fejlesztve
rezilienciájukat.
- iskolai visszatérést segítő kisokos (gyermekbántalmazást és mentális
egészséget érintő fókusszal)
- reprezentatív kutatás, amely szülőket kérdez arról, hogy hogyan
értékelik gyermekük mentális egészégét a járvánnyal összefüggésben
- Fiatal Nagykövetek saját kutatása a kortárscsoportban 210 fő bevonásával
arról, hogy a fiatalok hogyan érzik magukat, mit tekintenek legnagyobb
kihívásnak a járvánnyal összefüggésben 
- aktív média jelenlét a gyermekek mentális egészségéről.

A Rajtad áll a jövőd! program 14-21 éves kor közötti magyar fiatalok aktív
szerepvállalásának megvalósításáért, társadalmi felelősségvállalásuk
növeléséért és innovatív társadalmi vállalkozásokban való aktív
részvételéért dolgozik. Létrejötte a társadalmi foglalkoztathatóság
növelését, a fiatalok huszonegyedik századi készségek és kompetenciák
elsajátítását célozza. A szervezet nemzetközi innovációs értekezletére egy
európai szintű digitális együttműködés tervének kidolgozását és
megvalósítását kezdte meg a projekt csapat. 
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Help APP

Gyermekjogi Civil Koalíció

A 2021-es pályázati időszakban három fő témában pályáztak az érdeklődő
fiatalok (mentális egészség, kortárs bántalmazás, fogyatékkal élők
joggyakorlása), a 17 továbbjutó csapatnak (több, mint 60 fő) egészen
novemberig a programot támogató vállalatok mentorai és hozzáértő
szakemberek segítik a munkájukat. A járványhelyzetre való tekintettel a
kiválasztási folyamat nagyobb része online zajlott, amely feltehetően
hamarosan visszakerül a személyes térbe.

A HelpAPP mobilszoftver lehetőséget ad a gyerekek kezébe, segítséget és
támogatást nyújt a fiatalkorú felhasználóknak, hogy sikeresen megelőzze a
gyerekekkel szembeni erőszakot. Az eszköz a gyerekek okostelefonjára
ingyenesen letölthető, a platformon nem csak különféle információk
találhatók, hanem veszély esetén egy beépített, testreszabható
jelzőrendszerrel segít az applikáción belül megadott kontaktok
értesítésére. A Fiatal Nagykövetek a Help APP megújult tartalmának
fejlesztésében is részt vettek – az eddiginél erőteljesebb szerep jut a
jogtudatosításnak illetve a kapcsolati erőszaknak témájának.
 

Az UNICEF Magyarország továbbra is elkötelezett a Koalíció
támogatásáért, ezért ennek koordinálására Lux Ágens gyermekjogi
szakértőt kérte fel. A Koalíció számára infrastrukturális, és kommunikációs
támogatást nyújt, a szakmai tartalomban pedig elsősorban a
gyermekbántalmazással és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó
anyagok, állásfoglalások kidolgozásában vesz részt.
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Nagysikerű konferenciát tartott a KEMI és a BKIK -
Interdiszciplináris együttműködéssel a mediációért, 2021. május 

2021. május 12-én rendezte meg a KEMI és a BKIK közös szervezésben azt
a nemzetközi online mediációs konferenciát, amelynek a témája a
mediációs tájékoztatáson való részvételre kötelezés volt. A konferencia
résztvevőinek lehetőségük volt az interaktivitásra is és arra, hogy a
jelenlegi nehéz helyzetben legalább az online térben beszélgethessenek
egymással kis csoportokban.
A konferencia előadói bemutatták a már működő európai jó gyakorlatokat
és elmondták saját tapasztalataikat, tanácsaikat is. A nagyszámú
hallgatóság megismerhette a görög, az olasz, a luxemburgi jogalkotási és
gyakorlati tapasztalatokat és betekintést kaphattak a szlovák és a román
helyzetre is. A magyar panel résztvevői pedig megvitatták a mediátor
szakma jelenlegi helyzetét és azt, hogy szakmai együttműködéssel sokkal
sikeresebb és elismertebb szakma lehetne a mediáció. A konferencia
egyedülálló módon hozta össze a jogi hivatásrendek képviselőit és a
mediátorokat, így megadatott az a lehetőség, hogy ügyvéd, bíró, bírósági
közvetítő, közjegyző, jogtanácsos és mediátor építő, jövőbe mutató
párbeszédet alakíthasson ki.
Mi, a KEMI és a BKIK nevében mondhatjuk, hogy 2021. május 12-én valami
elkezdődött és újabb szintre lépett a mediáció népszerűsítése! Mindenkit
arra bíztatunk, hogy tartson velünk, dolgozzunk együtt, hogy minél többen
igénybe tudják venni a mediátorok szolgáltatásait. Együttműködéssel a
mediációért, a konfliktusok békés és hatékony megoldásáért! Köszönjük
előadóinknak a fantasztikus előadásokat és a résztvevőknek az aktivitást! A
munkát folytatjuk és nagyobb sebességre kapcsolunk! 
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Fogászati Szűrőbusz

Da Vinci Kids Applikáció

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbusza az OTP
Bank Fogászati Roadshow keretében évek óta járja az országot. A
Szolgálat önkéntes fogorvosai a koronavírus-járvány enyhülése után a
korábbi évekhez hasonlóan idén is több vidéki városban és a
fővárosban terveznek ingyenes fogászati szűrést és szaktanácsadást
gyermekek részére. A programot az OTP Bank mellett ismét támogatja
a Colgate-Palmolive Magyarország is. 2021. június 8-tól az OTP Bank
Fogászati Roadshow keretében három helyszínre gurul be a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat mozgó fogászati rendelője.
Június 8-án Királyegyháza, 9-én Magyarmecske, 11-én Budapest, a
Hungária Általános Iskola és Kollégium lesz a helyszíne a szűrésnek.

Gyereknap alkalmából a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a T-
Systems Magyarország és a Magyar Telekom több mint 4000
felhasználónak teszi lehetővé 3 hónapig a Da Vinci Kids applikáció
ingyenes használatát. A DaVinci Kids app linkje május 30-tól két hétig
volt elérhető a honlapunkon. Ha pedig letöltöd, regisztrálás után
három hónapig ingyen használhatod! Nem csak Telekom-előfizetők
számára!
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Sokszínűség és gyermekkor – a Háttér Társaság projektje az LMBTQI
fiatalokért

 Légy képben! Útmutató LMBTQI kliensekkel dolgozó áldozatsegítő
szakemberek számára 

A Háttér Társaság 2019 októbere óta dolgozik a Sokszínűség és gyermekkor: A
gyermekek nemi sokszínűségével kapcsolatos társadalmi attitűdök
megváltoztatása Európában című EU-s projekt megvalósításán 8 másik ország
partnerszervezetével együtt. (A projekt angol nyelvű honlapja itt érhető el.) A
projekt egyik fő célja, hogy segítsége az oktatásban, az egészségügyben, a
médiában, a gyermekvédelemben és egyéb területeken gyermekekkel dolgozó
szakembereket abban, hogy intézményükben és egész szakmájukban az
LMBTQI fiatalok számára elfogadó és biztonságos közeget teremtsenek. A
projekt keretében a Háttér Társaság februárban és márciusban 6 online,
interaktív tréninget valósított meg az érintett szakmák képviselőinek, ezeken
összesen több mint 100 szakember vett részt. A projekt keretében elkészült egy
kézikönyv is, amely letölthető a Háttér Társaság honlapjáról. A projekt
képzései, anyagai és egyéb tevékenységei iránt érdeklődő szakembereket a
Háttér várja június 29-ei, online projekt- és kiadványbemutató eseményére.

Az újonnan megjelent kézikönyvet, a Magyar LMBT Szövetség tagszervezete, a
Háttér Társaság adta ki. A kötet letölthető a Háttér Társaság honlapjáról. A
kiadvány célja, hogy bővítse az áldozatsegítő szolgálatoknál dolgozó
szakemberek ismereteit és skilljeit, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a
nemi alapú erőszak LMBTQI áldozatainak – többek között a 18 év alatti
fiataloknak. A projekt megvalósítása során és korábbi kutatásokból láthattuk,
hogy nagyon sok LMBTQI ember életében jelen van az erőszak többféle formája,
a mikroagresszióktól a hátrányos megkülönböztetésen át a fizikai
bántalmazásig: a nyilvános és közösségi terektől kezdve (mint az iskolák,
munkahely, lakókörnyezet vagy az utca) a családig és a párkapcsolatokig, de
gyakran még a közintézményekben, például egészségügyi intézményekben,
illetve hatóságoknál is.

 

Magyar LMBT Szövetség 



Az európai és nemzeti szintű jogszabályok elvileg az erőszak minden
formája ellen védelmet nyújtanak, és minden partnerországban
működnek áldozatsegítő szolgálatok is. Mindemellett még sok
munkára van szükség, hogy a nemi alapú erőszak által érintett
LMBTQI emberek azonnali, átfogó, valós és hatékony védelmet
kaphassanak, illetve megfelelő információhoz jussanak az elérhető
támogató szolgálatokról.

 

  

Magyar LMBT Szövetség 



MEGFIGYELŐ
INTÉZMÉNYEINK
HÍREI  

 



A biztos egy civil beadvány nyomán helyszíni vizsgálatot rendelt el
és feltárta, hogy a Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális
Intézmény Fogyatékos Személyek Otthonának gyakorlata, az
autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek ellátási körülményei
aggályosak. Az ombudsman jelentésében a tapasztalt konkrét
problémák, hiányosságok, illetve a rendszerszinten, az autizmus
spektrumzavarral élő gyermekek ellátása, illetve a halálesetek
megfelelő kivizsgálása, a bentlakásos intézményekben tapasztalt
szakember-hiány orvoslása érdekében a szaktárca intézkedését
kérte.

Az ombudsman a hozzá érkező jelzés és sajtóhírek alapján
hivatalból, helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta átfogó módon
az EMMI Kalocsai Gyermekotthonának működését és
körülményeit. A biztos jelentésében megállapította, hogy a
Gyermekotthon szakmai létszáma, a szakképzett dolgozók aránya,
a fluktuáció csökkenése tekintetében a korábbiakhoz képest van
előrelépés. Az intézmény tárgyi feltételei, a Tagiskola működése,
és további kérdések tekintetében azonban súlyos, konkrét és
rendszerszintű problémák tapasztalhatóak, ezért ajánlásokat
fogalmazott meg.

 

2021-ben az alapvető jogok biztosa két gyermekeket (is) gondozó
intézmény működését, körülményeit érintő átfogó vizsgálatát zárta le
jelentéssel.

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 



Szintet lépett a rendőrség és a gyermekvédelem
együttműködése Budapesten - Meghallgat-lak

 

A bűncselekmények, elsősorban abúzus áldozatává vált gyermekek
óriási megrázkódtatást élnek át. Egy büntetőeljárás során fontos,
hogy ezt a traumát ne fokozzák tovább, a gyermeket megvédjék a
további lelki sérülésektől. Budapest VIII. kerületében, a Fővárosi
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat Alföldi utcai épületegyüttesében kialakított
feltételeknek köszönhetően – egyedülálló módon – több
szakterület tud együttműködni az abúzus kiskorú áldozatait
segítve. (Gyermekközpontú Meghallgató és Terápiás Központ)
Gyermekbarát környezetben történhet meg orvosi vizsgálat,
tanácsadás, hatósági meghallgatás. A speciális meghallgató-
helyiségben videóra rögzíthetik a gyermek vallomását, hogy azt
csak egyszer kelljen elmondania, illetve zártláncú hálózaton
keresztül egyszerre több szakember is úgy tud közreműködni,
hogy az ne váljon zavaróvá.
A gyermekek védelme érdekében folytatott együttműködésről írt
alá megállapodást 2021. január 27-én Kuslits Gábor, a Fővárosi
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat igazgatója és dr. Terdik Tamás r. dandártábornok,
Budapest rendőrfőkapitánya.

 

Fővárosi TEGYESZ 



Óriásplakátok hívják fel Budapesten a metró utasai és az utcai
járókelők figyelmét a menekültekre

 

 Óriásplakát-kampányt indított Budapest utcáin és metróállomásain a
Menekültek Világnapja alkalmából az UNHCR, hogy ráirányítsa a
figyelmet a menekültekre.
„Senki nem önszántából lesz menekült” és „A menekültek is
ugyanolyan emberek, mint te vagy én” – ezek az üzenetek olvashatók
azokon az óriásplakátokon, amelyeket az UNHCR helyezett el a
Menekültek Világnapjára 11 metróállomáson.
Az UNHCR Közép-európai Képviseletének plakátkampánya egy
lehetőség arra, hogy a COVID-19 világjárványnak az emberek közötti
távolságtartásról szóló időszakában is meg lehessen szólítani a
nagyközönséget. Éppen ezért a járókelők a 2-es és 3-as metróvonalak
mentén látható óriásplakátokon túl városszerte még további 9 helyen
találkozhatnak az UNHCR posztereivel.
Szerte a világon emberek milliói kényszerülnek a világjárvány idején is
arra, hogy elmeneküljenek háborúk, erőszak, üldöztetés és emberi jogi
visszaélések elől. A menekültek száma 2020-ban közel 82,4 millióra
nőtt, ami több mint kétszerese az alig egy évtizeddel ezelőtti szűk 40
millió főnek.

 

 

 

UNHCR (Közép-európai Képviselet) 



EGYÉNI TAGJAINK
HÍREI  

 



Dr. Mátyók Fanni, egyéni tagunk idén először szervezi meg a
WellBee nyári tábort 10-14 éves gyerekek számára 2021. július
25-30 között, ahol a táborozók játékos foglalkozásokon
keresztül tanulhatnak jogaikról, a klímaváltozásról és
fenntarthatóságról, valamint a személyes és közösségi
jóllétről. A tábor célja olyan alapvető képességek fejlesztése,
mint a magabiztosság, önismeret, rugalmasság, amelyek
segítenek abban, hogy a táborozók boldogabban éljék meg
mindennapjaikat, és sikeres felnőtté váljanak. A COVID-járvány
rengeteg gyerek mindennapját keserítette meg. Nem csupán a
tanulással kapcsolatos nehézségek, de az összezártságból
eredően a családi feszültségek miatt, vagy éppen a
kikapcsolódási lehetőségek hiánya miatt. Mentális, pszichés,
egészségügyi problémáik következtében különösen fontos,
hogy a gyerekek olyan élményt adó nyaralást kaphassanak,
valamint olyan - a megszokottól eltérő - foglalkozásokban
vegyenek részt, amelyek hozzájárulnak szociális- és lelki
jóllétükhöz. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a WellBee-re
soha akkora szükség nem volt, mint most. További
információért látogassátok meg a tábor honlapját, vagy
Facebook oldalát. 
A tábor bekerült a Social Impact Award (nemzetközi inkubátor
program társadalmilag hasznos vállalkozások számára)
magyarországi finalistái közé. 

 

 



Dr. Lux Ágnest megválasztották a Eurochild európai
gyermekvédelmi-gyermekjogi ernyőszervezet egyéni tagjai közé.
Így Koalíciónk részéről a CSAGYI és a Hintalovon Gyermekjogi
Alapítvány mellett még egy magyar tagja lett. 
Dr. Parti Katalin tanulmánya jelent meg "What Hinders Victims
from Reporting Sexual Violence: A Qualitative Study with Police
Officers, Prosecutors, and Judges in Hungary" címmel. June 2021.
International Journal for Crime Justice and Social Democracy 10(2)
Dr. Rácz Andrea friss publikációi: 

Andrea Rácz, Dorottya Sik (2021): To stay or to leave? The
phenomenon of running away, as a form of criticism against the
child protection system. In Marina Geat, Vincenzo A. Piccione
(Eds.) Nuovi paradigmi, nuovi stili, nuove sfide educative. Roma-
Tre Press, Roma. p. 177-188. DOI: 10.13134/979-12-5977-019-6/11
https://romatrepress.uniroma3.it/libro/nuovi-paradigmi-nuovi-
stili-nuove-sfide-educative/
https://romatrepress.uniroma3.it/wp-
content/uploads/2021/05/11.-Andrea-Racz-and-Dorottya-
Sik.pdf

 

Andrea RÁCZ, Ernő BOGÁCS: Narrative Child Protection in
Hungary - The Importance of Knowing the History of the Families
in Need in the Social Work with Children. Acta Universitatis
Sapientiae, Social Analyses, 10 (2020) 95−114.
http://www.acta.sapientia.ro/acta-social/social-main.htm,
http://www.acta.sapientia.ro/acta-social/C10/social10-05.pdf

 



 


