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Támogató nyilatkozatot adtunk ki a nemzetiségi ombudsman-
helyettes állásfoglalása mellett 

Újabb állásfoglalást adtunk ki az ún. gyermekvédelmi
népszavazással kapcsolatban 

Koalíciónk 35 tagja támogató szakmai nyilatkozatot adott ki a
nemzetiségi ombudsmanhelyettes 5/2021. számú elvi állásfoglalásáról,
amely a gyöngyöspatai roma gyermekek nevelési-oktatási helyzetével
kapcsolatban feltárt egyedi és általános problémákról szóló komplex és
interdiszciplináris utóvizsgálat záródokumentuma.

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/tamogato-nyilatkozat-a-
nemzetisegi-ombudsmanhelyettes-elvi-allasfoglalasarol/

Koalíciónk 31 tagja kiadta legújabb állásfoglalását az ún.
“gyermekvédelmi népszavazással” kapcsolatban, amelyben
hangsúlyozza, hogy a népszavazás kérdéseit alkalmatlannak tartja arra,
hogy a polgárok hiteles tájékoztatáson alapuló döntést hozzanak,
továbbá arra, hogy az Országgyűlés az „igen” vagy “nem” válaszok
többségével záruló érvényes és eredményes népszavazás
eredményeként megvalósuló jogszabályalkotása a gyermek legfőbb
érdekét szolgálja.

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/allasfoglalas-a-2022-evi-
parlamenti-valasztasok-napjan-tartando-un-gyermekvedelmi-
nepszavazassal-kapcsolatban/



A Gyermekjogi Civil Koalíció szolidaritási nyilatkozatot
adott ki 

 
Kifejezzük szolidaritásunkat az ukrán háborús helyzet minden
érintettjével, különösen a gyerekekkel és családjaikkal. Óriási
tragédia mind a katonai, mind a civil áldozatok, köztük
gyerekek sérelme, elvesztése.
A nyilatkozat elérhető magyarul és angolul.
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/a-gyermekjogi-
civil-koalicio-szolidaritasi-nyilatkozata-az-ukran-helyzet-
kapcsan/?
fbclid=IwAR25exiSGtJSRGkgukmV4qofrU9b6bl9u7cqBqLhX4Ei7
FSlEymy94AQrHo
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Segíteni szeretnénk eligazodni a magyar szabályok között az Ukrajnából
hazánkba érkező gyerekeknek és családjaiknak, ezért négy nyelven
(magyarul, angolul, oroszul, ukránul) letölthető kérdéseket-válaszokat
dolgoztunk ki.

Koalíciónk vezetősége levélben fordult az alapvető jogok biztosához a
gyermekek iskolai - óvodai nevelésének egyes járványügyi kérdései kapcsán
(pl. a COVID-oltást felvett és oltatlan gyermekek oktatáshoz való jogának
kérdései)

Az alternatív gondoskodásban élő gyermekek munkacsoportja 2022.
március 30-án webináriumot szervezett „Gyermekvédelmi adatok és
kutatások hasznosulása a DataCare projekt tapasztalatai alapján” címmel

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/tajekoztato-ukrajnabol-
menekulo-gyerekeknek/?
fbclid=IwAR2abONbZCZM8OGknVPbZfkIkpDhWoDM_-
mJfkbqeKajQhv83Lb44H6PIDU

Webináriumot is  szerveztünk "COVID-oltás nélkül iskolai diszkrimináció?"
címmel, alkotmányjogász és egészségügyi szakemberek, valamint fiatalok
részvételével 2022. március 22-én. https://fb.watch/caqR9SlgJP/

A kerekasztal beszélgetés témája, hogy különböző perspektívákból ránéztünk,
hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos releváns adatok, információk és
kutatások hogyan segíthetik a szakmai munkát és a gyermekvédelmi
szakellátási rendszer fejlesztését, a hiányok pedig milyen gátakat szabnak. A
nemzetközi DataCare projekt tapasztalatai alapján beszélgettünk a hazai
adatgyűjtés nemzetközi mezőnyben való sajátosságairól, arról, hogy mit
mutatnak és mit fednek el az adatok. Ezt követően a kutatás, a praxis és a
jogérvényesítés oldaláról foglalkoztunk az adatgyűjtések hasznosíthatóságával. 
https://www.facebook.com/events/1871615086369289?ref=newsfeed
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Az alternatív gondoskodásban élő gyermekek munkacsoportja
2022.február 23-án webináriumot szervezett "Traumatudatos
gondoskodás" témában

Az erőszak munkacsoport hatástanulmányt készített az LMBTQI-
ellenes kormányzati kampány társadalmi hatásairól 

A kerekasztal beszélgetés témája a traumatudatosság megjelenése,
megtapasztalása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei a
gyermekvédelemben és akár a tágabb intézményi környezetben is.
Meghívott vendégeinkkel arra kerestük a választ, hogy mi kell a
traumaérzékenységhez, traumatudatossághoz, mi kell az elterjedéséhez
és mit ad ez a családoknak, gyerekeknek az alap- és szakellátásban
egyaránt.

https://www.facebook.com/events/368365271416277/?ref=newsfeed

A hatástanulmány szerint a kampány negatívan hatott a civil
szervezetekre, kihívást jelentett a hírnevük, hitelességük megtartására
nézve, jelentős többletmunkát eredményezett, veszélybe sodorta vagy
felbontotta együttműködéseiket, fokozta a szervezeti bizonytalanságot.

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/kirekesztes-
megbelyegzes-felelem-es-bizonytalansag/?
fbclid=IwAR090f74RTVF91Qar3rbiuI9hpQ8Xes1rFq1qkesbkfTvHQvuXs0yq
kmMJQ

A hatástanulmány országos médiamegjelenést ért el. (Pl. telex.hu, RTL ,
Magyar Narancs) 

https://telex.hu/belfold/2022/04/01/iskolai-szexualis-neveles-hianyzik-a-nyilvantartas-civilek-kiszorultak
http://rtl.hu/belfold/2022/04/01/gyermekvedelem-civilek-homofobia-torveny-hatastanulmany
https://magyarnarancs.hu/belpol/szivarvanyt-szeretett-volna-ovodai-jelnek-egy-gyerek-de-a-homofob-torvenyre-hivatkozva-nem-engedtek-247443
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Gyerekekkel fotózkodott egy politikus? – hívd fel a figyelmét a
gyerekjogokra

Segítség a háború idején

Gyerekkel fotózkodni kampányidőszakban nem szabályos, nem etikus, nem
cuki és végképp nem menő. Közös felelősségünk, hogy ez mennyire marad
része a normának. Segítsük a politikusokat, hogy felismerjék és
abbahagyják a gyerekek ilyen módú tárgyiasítását. A Hintalovon ezért
ellenőrzőlistát készített a gyerekekkel fotózkodó politikusoknak.

https://hintalovon.hu/2022/03/18/gyerekekkel-fotozkodott-egy-
politikus-hivd-fel-a-figyelmet-a-gyerekjogokra/

Nagyon fontos, hogy a gyerekek gyerekek maradhassanak a legnehezebb
helyzetben is. Fontos, hogy egyaránt odafigyeljünk az ukrajnai háború elől
menekülő gyerekek és családok támogatására, és segítsünk a
magyarországi szülőknek, tanároknak, segítőknek és gyerekeknek is a
háború miatt felmerülő lelki, jogi és gyakorlati kérdésekben. A Hintalovon
ezért az adománygyűjtésbe kezdett, több mint 1500, játékkal és
foglalkoztató füzettel összerakott hátizsákot osztott szét a gyerekek
között, emellett folyamatosan bővülő tájékoztatókkal, figyelemfelhívó
anyagot készített a segítők, szülők, tanárok és befogadó családok részére. 

https://hintalovon.hu/2022/03/22/segitseg-a-haboru-idejen/

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

https://hintalovon.hu/2022/03/18/gyerekekkel-fotozkodott-egy-politikus-hivd-fel-a-figyelmet-a-gyerekjogokra/
https://hintalovon.hu/2022/03/22/segitseg-a-haboru-idejen/


Azonnali fellépést sürget az EU a gyermekjogellenes mozgalmakkal szemben

Kérdések és válaszok a gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekmények
elkövetőinek nyilvántartásáról

Kérdések és válaszok a “gyermekvédelmi” népszavazásról 

Az elmúlt években több olyan jogszabály és intézkedés született Magyarországon,
amely csorbította a gyerek jogait és nehezítette a védelmüket. Fontos azonban, hogy
az LMBTQI emberek jogait és a civileket ért támadásokat, a félrevezető
gyermekvédelmi kampányokat nemzetközi kontextusban is lássuk. Európa-szerte
nagyon hasonló, sok esetben a hazainál sokkal súlyosabb támadások érik a gyerekeket
védő szervezeteket. A gyermekjogellenes mozgalommal szemben együttműködésre van
szükség, ezért fontos, hogy az Európai Unió és az Európa Tanács figyelemmel kísérje
ezt a tendenciát és fellépjen ellene. A Eurochild 2022 februárjában állásfoglalást adott
ki a témában, melyben számos példát hoz az alapjogellenes (anti-rights) mozgalom
formáira, és rámutat egy ilyen európai mechanizmus szerepére. A Eurochild
állásfoglalása és a háromoldalú tárgyalást követő közös állásfoglalás a Hintalovon
fordításában magyarul is elérhető. 
https://hintalovon.hu/2022/03/08/azonnali-fellepest-surget-az-eu-a-
gyermekjogellenes-mozgalmakkal-szemben/ 

2022. február 1-jén lépett hatályba a tavaly júniusban elfogadott törvény azon
rendelkezése, ami a gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekmények elkövetőinek
nyilvántartásáról szól. A Hintalovon összegyűjtötte a pedofil bűnelkövetők
regiszterével kapcsolatos legfontosabb információkat. 

https://hintalovon.hu/2022/03/16/kerdesek-es-valaszok-szexualis-
buncselekmenyek-elkovetoinek-nyilvantartasarol/

Vegyük komolyan a gyerekeket, a gyermekvédelem ügyét. Ezek a népszavazási
kérdések sajnos nem ezt segítik, de attól még minden szülő szabadon gondolkodhat
ezekről a témákról, és beszélgethet róluk a gyerekeivel. Ha már egyszer a csapból is ez
a téma folyik, legalább fejleszthetjük a gyerekeink kritikai gondolkodási képességét. A
Hintalovon sorozata sorra veszi a népszavazás kérdéseit, és a kapcsolódó tévhiteket.
https://hintalovon.hu/2022/03/12/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-
nepszavazasrol-4-kerdes/ 
https://hintalovon.hu/2022/01/12/tenyek-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol/ 
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https://www.eurochild.org/
https://www.eurochild.org/news/statement-on-urgency-to-counter-anti-child-rights-movements-in-europe/
https://hintalovon.hu/2022/03/08/azonnali-fellepest-surget-az-eu-a-gyermekjogellenes-mozgalmakkal-szemben/
https://hintalovon.hu/2021/05/28/hintalovon-gyermekjogi-alapitvany-allasfoglalasa-a-pedofilellenes-torvenyjavaslattal-kapcsolatban/
https://hintalovon.hu/2022/03/16/kerdesek-es-valaszok-szexualis-buncselekmenyek-elkovetoinek-nyilvantartasarol/
https://hintalovon.hu/2022/03/12/kerdesek-es-valaszok-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol-4-kerdes/
https://hintalovon.hu/2022/01/12/tenyek-a-gyermekvedelmi-nepszavazasrol/


A fiúk nem sírnak – Fiúk szexuális bántalmazása és
kizsákmányolása Magyarországon

Biztonságos-e a sport a gyerekeknek? – Új kutatást indít a
Hintalovon

Kik bántalmaznak fiúkat és miért? Beszélnek-e a fiúk az őket ért
szexuális visszaélésekről vagy titkolják azokat? Ha segítséget kérnek,
akkor jellemzően mi történik? Felkészült-e a magyar gyermekvédelem és
az igazságszolgáltatási rendszer, hogy a szexuálisan bántalmazott fiúk
megfelelő segítséget és támogatást kapjanak? A Hintalovon Alapítvány, a
gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen küzdő világszervezet, az
ECPAT International magyarországi partnerszervezeteként, velük
együttműködve, 2021-ben úttörő kutatást végzett a magyarországi fiú
gyermekek szexuális bántalmazásáról és kizsákmányolásáról. 

https://hintalovon.hu/2022/02/03/a-fiuk-nem-sirnak/ 

Mi a legfontosabb a sportolásban? Az eredmények, a mozgás, a test
formálása, vagy a közösségi élmény? Milyen nehézségekkel találják
magukat szemben a gyerekek? Kihez fordulhatnak segítségért, ha nem
érzik magukat biztonságban? A Hintalovon Alapítvány NEMECSEK Sport
Programja “Gyerekek biztonsága a sportban” címmel online kutatást
indított, hogy feltérképezze a gyermekkori sporthoz kapcsolódó
élményeket, tapasztalatokat Magyarországon.

https://hintalovon.hu/2022/01/25/gyermekek-biztonsaga-a-
sportban-online-kutatas/
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https://ecpat.org/
https://hintalovon.hu/2022/02/03/a-fiuk-nem-sirnak/
https://hintalovon.hu/nemecsek-sport/
https://hintalovon.hu/2022/01/25/gyermekek-biztonsaga-a-sportban-online-kutatas/


Szakmai útmutató a nemzetközi jogellenes
gyermekelvitelről

Magyarul is elérhetővé vált a jogellenes gyermekelvitellel
foglalkozó szakembereknek készült szakmai útmutató. Ebben az
Antwerpeni Egyetem munkatársai gyakorlati tanácsokkal látják el
azokat a jogászokat, bírókat, gyermekvédelmi szakembereket,
szociális munkásokat, akik a nemzetközi jogellenes
gyermekelvitel eljárása során kapcsolatba kerülnek az érintett
gyerekekkel. Az útmutató belga, ciprusi és magyar gyermekek és
fiatalok véleménye alapján született. A megelőző, dráma alapú
kutatást a Hintalovon felnőtt munkatársai, és a Gyermekjogi
Követek dolgozták ki. Az ajánlások mind egy kérdésre reagálnak:
hogyan tehető az eljárás gyerekbaráttá. 

https://hintalovon.hu/2022/01/31/szakmai-utmutato-a-
nemzetkozi-jogellenes-gyermekelvitelrol/
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https://missingchildreneurope.eu/include/
https://hintalovon.hu/2020/11/27/dramapedagogiaval-meghalljuk-a-gyerekek-hangjat/
https://hintalovon.hu/2022/01/31/szakmai-utmutato-a-nemzetkozi-jogellenes-gyermekelvitelrol/


ECLIPS projekt a biztonságosabb gyermekkorért
Traumatudatos ellátási protokoll, és az esetek felismerését és jelzését segítő
eszköz készült 
A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány egy nemzetközi együttműködés*
keretében belga partnerekkel közösen létrehozott egy traumatudatos
protokollt gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére. Az írást 0-3
éves korú gyerekekkel dolgozó szakemberek számára készítettük, és célunk,
hogy munkájukba beépíthető, hasznos dokumentum lehessen. Általános
ismereteken túl konkrét kapaszkodókat is nyújt a mindennapi helyzetek
kezeléséhez, és áttekintést is ad a koragyermekkori fejlődés eddig kevésbé
ismert szemszögeiből. 
A projekt olasz és lett partnerei az esetek felismerését és jelzését segítő
eszközt hoztak létre, amelynek rendszeres használata könnyen beépíthető a
kisgyermeknevelők mindennapi munkájába, így lehetővé téve a bántalmazás
szűrését ebben a korai életkorban is. 
Jelenleg a dokumentumok angol változatának magyarra fordítása zajlik,
hamarosan elérhetőek lesznek magyarul is. Az elkészült anyagok alapján
májusban és júniusban 30 kisgyermeknevelő szakembernek nyújtunk képzést
a projekt keretein belül. További információk a projektről, a protokollról és a
képzésről a https://nobadkid.org/eclips/ oldalon olvashatók. 
 
*Az ECLIPS egy európai projekt, amely a modern technológia segítségével
igyekszik felhívni a figyelmet és készségfejlesztést biztosítani a
kisgyermekekkel foglalkozó szakembereknek a gyermekbántalmazás
eseteinek felismeréséhez, jelzéséhez és traumatudatos megközelítéséhez. Az
ECLIPS projekt keretében négy európai partner dolgozik együtt két éven
keresztül:
• UNIMORE Egyetem | Olaszország
• Centres Dardedze | Lettország
• UCLL Egyetem | Belgium
• Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

 

Pressley Ridge Magyarország
Alapítvány

https://nobadkid.org/eclips/


Ébresztő-óra

Fiatal Nagykövetek program

Ébresztő-óra programunk közel 2000 gyermekhez jutott el 2021-ben, célunk
pedig, hogy ebben az évben 2500 fiatalt érjünk el nyári táborokon és iskolai
foglalkozásokon keresztül. Módszertani képzésünket ingyenesen elérhetővé és
”megrendelhetővé” tettük önkormányzatok számára, melynek keretein belül
helyi szociális segítőket szeretnénk elérni. Ez kulcsfontosságú elem, hiszen az
önkormányzatok szakemberei szakmájuk által rengeteg gyermekhez tudnak
elérni az ország különböző részein.  

A tavalyi év során újonnan csatlakozott Fiatal Nagyköveteink az elmúlt
hónapokban nagyon aktívan vettek részt a szervezet életében, rengeteg
különböző kezdeményezéshez csatlakoztak. A 2022-es évben a programunk fő
fókuszában a klímaválság és fenntarthatóság áll, melynek keretein belül
különböző vállalatokkal együttműködve adunk lehetőséget a fiataloknak arra,
hogy tanuljanak a témáról és aktívan részt vehessenek az őket érintő
döntésekben. Márciusban Nagyköveteink a Deloitte klímaválsággal és
klímatudatossággal kapcsolatos workshopon vettek részt, ezzel megkezdve
hosszútávú együttműködésüket a tanácsadó céggel. 
Fiatal Nagyköveteink beszélgettek az Ukrajnában kialakult háborús helyzetről a
Klubrádió ""A jövő itt van" c. műsorában. A beszélgetés visszahallgatható a
Klubrádió oldalán. https://klubradio.hu/.../a-jovo-itt-van-2022-marcius-14...
Az elmúlt időszakban több cikk, illetve interjú is megjelent honlapunkon,
amelyet Fiatal Nagyköveteink írtak, ezeket a következő oldalakon lehet
elolvasni:
Az UNICEF Fiatal Nagykövetének gondolatai az ukrajnai háborúról - UNICEF
Új fejezet – interjú Simon Szonjával, az UNICEF Fiatal Nagykövetével -
UNICEF
Ezért fontos a klímaváltozás ábrázolása az ifjúsági irodalomban - UNICEF

 

UNICEF Magyarország

https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/ebreszto-ora
https://unicef.hu/fiatal-nagykovetek
https://www.facebook.com/klubradio/?__cft__%255b0%255d=AZVRtid-T_kEQLxbgA4tv0HJya6QbZ574Bmx_a35_zP11qXDg8sCWzTrE2FbueclCn_U2NcN7pr8RoAz93rKHfUNtmQwomZTMNArcKfCLWJIo-XGZ_YpxmaaOHZE6a-UDrcuq-PKBdswp2IikXSZH9xW&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fklubradio.hu%252Farchivum%252Fa-jovo-itt-van-2022-marcius-14-hetfo-1500-23745%253Ffbclid%253DIwAR2VFf_VEo20hnHje7g_fZ0JI5DxIkT03eGnOOdkSgw0jO2VqOxZmlucF94%2523Team&h=AT3f8EjNenMmoELYAwm6Pjw7kkH8mfPJq--rcXKG1tHFde5uZtlEjJQI-8tFohdFgeMpJuL3QtuDZxyLCFGlWwhi4AA00SBV-FNIMS09r25eGBiO3asq5WiM68I3W5v4gj_X&__tn__=-UK-R&c%255b0%255d=AT2VHoh6Ic6bbIsrmpyRhthy3Lg3kJ9OVwwNZM_XXQFjJqKPJ8bNSsYvvqTSTWSGVssmT8TUJJmGbj09fJWsQ69JjeYYaMNKZuhA1J2P-YFOTB0mdsqIUDQqRD79b1fLLEifn12FNnvbSoTDstPYjGzsWYlhyzkq92mZUNCt6Y9U_9p6
https://unicef.hu/az-unicef-fiatal-nagykovetenek-gondolatai-az-ukrajnai-haborurol
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/uj-fejezet-interju-simon-szonjaval-az-unicef-fiatal-nagykovetevel
https://unicef.hu/fiatal-nagykovetek/klimavalsag-az-ifjusagi-irodalomban


Jogsegély Központ

Pro Bono Szupervízió - ingyenes mentálhigiénés
szaktanácsadás

Rajtad áll a jövőd program

Jogsegély szolgálatunk átlagosan havonta 4-6 gyermekjogokkal
kapcsolatos megkeresést válaszol meg magánszemélyeknek,
intézményeknek. A legtöbb kérdés családjoggal, bántalmazással,
iskolai jogokkal és gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek
jogaival kapcsolatban érkezik. 
https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/unicef-jogsegely 

Szupervízió programunk keretein belül továbbra is ingyenes
mentálhigiénés szaktanácsadást kínáltunk pedagógusoknak,
gyermekjóléti alapellátásban és gyermekvédelmi szakellátásban
dolgozóknak. A program kezdete óta 226 kliensünk részesült
szupervízióban, összesen pedig több, mint 400 óra segítséget
nyújtottak szakembereink.

Idén indul a VELUX által támogatott projektünk, amely keretében 5
év alatt 25 szakiskolával működünk együtt. A program keretet ad a
résztvevő fiataloknak arra, hogy azonosítsák az őket érintő
problémákat és mentorok segítségével közösen dolgozzanak ki
megoldásokat. A programhoz kiválasztottuk új koordinátorainkat,
akik a következő 5 évben a projekt megvalósításán fognak dolgozni.
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https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/unicef-jogsegely
https://unicef.hu/szupervizio-gyermekvedelemben-dolgozoknak
https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod
https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/unicef-jogsegely


Lélekemelő Program

Az UNICEF Lélekemelő Program keretében a szülők ingyenes,
kiscsoportos foglalkozásokon, szülői kompetencia fejlesztő
foglalkozásokon vehettek részt azért, hogy szakmai segítséghez
jussanak akkor is, ha anyagi lehetőségeik egyébként nem engednék,
hogy szakemberhez forduljanak. Az elmúlt időszakban 50 hátrányos
helyzetű család kapott támogatást, a cél pedig további 50 elérése a
Kapcsolódó Nevelés Egyesülettel együttműködve. Fontos
célkitűzésünk egy összefoglaló tanulmány elkészítése a program
végén, amely a levont tanulságokat foglalja össze és annak megküldése
a döntéshozóknak, ezzel advokálva azért, hogy a pszichológiai
szolgáltatások elérhetőségét növelni kell, különösen az alacsony
társadalmi státuszú családok esetében.
A Lélekemelő programunk másik fontos eleme az iskolai lelki egészség
órák indulása: a gyerekeket, fiatalokat interaktív iskolai
foglalkozásokon segítjük abban, hogy az elmúlt időszak mentális
kihívásait feldolgozzák., megfelelő preventív technikákat sajátítsanak
el. Mivel a jelenlegi szabályozások értelmében a programunkat nem
tudjuk iskolai keretek között megvalósítani, ezért a jelenlegi fókusz
tanárok és iskolapszichológusok képzésén, illetve nyári táborok
elérésén van. Reményeink szerint a szabályozás rendezése után
visszatérhetünk az iskolákba. 
A pedagógusok számára fejlesztett öt részes online kurzusunk,
melynek célja, hogy a tanárok tudatosabbak, képzettebbek legyenek a
gyerekek és saját lelki egészségük megóvásában, fejlesztésében több,
mint 1200 letöltést ért el. 
A feliratkozás a következő linken keresztül érhető el: Lélekemelő
program pedagógusoknak - UNICEF. 
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https://unicef.hu/mentalis-egeszseg/e-learning-pedagogusoknak


Az ukrajnai krízishez kapcsolódó tevékenységünk

Kék Pontok  

Az UNICEF Magyarország elsődleges feladata az ukrajnai háború
kapcsán a folyamatos pénzbeli adománygyűjtés, melynek célja az
Ukrajnában végzett humanitárius segítségnyújtás, amit öt irodán
keresztül, 200 munkatárssal és 27 helyi pertnerszervezettel végez a
szervezet helyben.
Emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy szakmai anyagokkal segítsük a
téma feldolgozását gyermekeknek, otthoni és iskolai környezetben
egyaránt. Kiadott anyagaink a következő linkeken érhetőek el:
- Hogyan beszéljünk a diákokkal az ukrajnai konfliktusról? - UNICEF
– útmutató szülőknek
- Hogyan beszélj a gyermekeddel az ukrajnai válságról? - UNICEF –
útmutató tanároknak
- https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/utmutato-a-
lakohelyuket-elhagyni-kenyszerult-es-menekult-gyermekek-
vedelmehez-az-ukran-konfliktus-kapcsan - A menekült gyermekek
védelméről szóló szakmai tájékoztató

Az UNICEF Magyarország továbbá abban segít, hogy a civil
szervezeteket, a kormány szerveit és az önkormányzatok embereit
összekösse a nemzetközi UNICEF Emergency Response csapatával,
akik a magyarországi Kék Pont rendszer felállításával lettek megbízva.
A Kék Pontok kulcsfontosságú feladatokat látnak el a környező
országokban. Magyarországon az előkészületi munka zajlik, jelenleg a
kormány aláírására várunk, az UNICEF és a kormány közötti
együttműködési megállapodás kapcsán. A Kék Pontok feladata
különböző szolgáltatások nyújtása menekült családokoknak,
elsősorben pszichoszociális területen.
https://www.unicef.org/emergencies/3-things-know-about-blue-
dots
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https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/hogyan-beszeljunk-a-diakokkal-az-ukrajnai-konfliktusrol
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/hogyan-beszelj-a-gyermekeddel-az-ukrajnai-valsagrol
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/utmutato-a-lakohelyuket-elhagyni-kenyszerult-es-menekult-gyermekek-vedelmehez-az-ukran-konfliktus-kapcsan
https://www.unicef.org/emergencies/3-things-know-about-blue-dots


 Segítség menekült gyerekekkel való munkához

Az SOS Gyermekfalvak 6 modulos traumatudatos e-learning
képzése ingyenes elérhető az alábbi linken bárki számára a
Childhub-on keresztül magyar nyelven is. A képzés címe
’Biztonságos terek, kibontakozó gyermekek’, amely 6 modulból
áll, melyek egyenként 40 percesek, s célja a traumának és
annak gyermekekre gyakorolt hatásának megértését
elmélyíteni bármely szakma és szakember számára. Útmutatást
nyújt továbbá arra, hogy hogyan lehet traumaérzékenyen
dolgozni gyermekekkel, fiatal felnőttekkel és családokkal. A
képzés 5. modulja a kísérő nélkül érkező vagy családjuktól
elválasztott menekült és menedékkérő gyermekekhez való
traumaérzékeny hozzáállást segíti elő, ami az ukrán háború elől
menekülő gyerekekkel, családokkal való munkához és
találkozások mikéntjéhez járulhat hozzá.

A trauma és a gyermekvédelmi gondozás: Bevezetés a
traumatudatos megközelítésbe | ChildHub - Child Protection
Hub
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https://childhub.org/hu/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care
https://childhub.org/hu/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care
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