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A GYERMEKJOGI
CIVIL KOALÍCIÓ HÍREI  

Újabb támogató nyilatkozatot adtunk ki a nemzetiségi
ombudsman-helyettes állásfoglalása mellett 

Médiaérdeklődés mellett indult el a Gyerekjólét munkacsoportunk  
sorozata

Koalíciónk 28 tagja újból támogatását fejezte ki szakmai nyilatkozat
formájában a nemzetiségi ombudsmanhelyettes 2/2022. számú elvi
állásfoglalásáról, amely egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen
élő roma család gyerekeinek iskoláztatási problémáival foglalkozik,
kiemelt figyelemmel az igazolatlan iskolai hiányzások miatt
kezdeményezett nagyszámú szabálysértési eljárás hátterére és
következményeire.

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

A munkacsoport célul tűzte, hogy a gyerekszegénység létező jelenségét
körbe járva segítse a szakmai és civil közvéleményt, hogy beszéljünk a
szegény és súlyosan szegény gyerekekről és családokról, segítve a
lehetőség szerinti legjobb megoldások kidolgozását is.
Sorozatot indítottunk “Beszélnünk kell róla…!” címmel. 
Első anyagunk a gyerekszegénység jelenségéről, mértékéről,
definíciójáról szól. 

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/a-gyermekjogi-civil-
koalicio-gyerekjolet-munkacsoportjanak-beszelnunk-kell-sorozata-
elindult/
 



Frissült a négy nyelven elérhető tájékoztatónk, amellyel
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..

Részt vettünk XI.Szülőnek lenni konferencián, 2022. május
24-én, előadók voltak a Koalíció alapítói dr. Herczog Mária,
dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Magyarország az elsők között vett részt az ENSZ ún.
Egyszerűsített Jelentéstételi Eljárásában, amikor az ENSZ
Gyermekjogi egyezményének végrehajtásáról legutóbb 2019-
2020-ban folytatott párbeszédet a Gyermekjogi
Bizottsággal. Megkeresést kaptunk a Save the children-től,
hogy vegyünk részt egy online beszélgetésben, ahol a
magyar civil tapasztalatokról is beszámoltunk 2022. április
28-án ( How to Child Rights Series Launch Webinar #3:
How to Advance Children's Rights using the United
Nations Convention on the Rights of the Child Simplified
Reporting Procedure ) 

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/tajekoztato-
ukrajnabol-menekulo-gyerekeknek/
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 Nincs aki gyógyítsa, nincs aki tanítsa – Megjelent a 2021-es
Gyermekjogi Jelentés

Így dolgoztunk a gyerekekkel 2021-ben

A gyermekjogok oszthatatlanok. Minden gyermekjog minden gyermeké, és
minden gyermeket megillet valamennyi gyermekjog. 30 évvel a
Gyermekjogi Egyezmény magyarországi ratifikálása után ennek az
alapelvnek magától értetődőnek és természetesnek kellene lennie. Még
sincs így. A 2021. évről szóló Gyermekjogi Jelentés átfogó képet ad arról,
hogy milyen kihívások mellett működött a gyermekvédelem, az oktatási
rendszer és a gyermekegészségügy. 2021 a parázs ideológiai viták, a
reménykeltő előrelépések és az állandósult strukturális problémák éve
volt. Vannak pozitív változások is: erőfeszítések történtek az erőszakos
bűncselekmények gyermek áldozatainak meghallgatási körülményeinek
javítása, az emberkereskedelem gyermekáldozatainak hatékonyabb
védelme érdekében és a válófélben lévő, ill. elvált szülők gyermekeit érintő
eljárásokban. 

https://hintalovon.hu/2022/05/26/nincs-aki-gyogyitsa-nincs-aki-
tanitsa-megjelent-a-2021-es-gyermekjogi-jelentes/

A Hintalovon Alapítványban a kezdetektől fogva gyerekekkel közösen
dolgozunk a gyerekekért. Gyakran kapunk kérdéseket arról, hogyan
vesznek részt a kamaszok a programjainkban, milyen szerepet töltenek be,
és mi kell ahhoz, hogy a részvételük hasznos és biztonságos legyen. A
Gyerekrészvétel Program 2021-es beszámolójából kiderül, kik azok a
gyerekek, akik a tavalyi évben önkéntesként segítették a munkánkat, mibe
és hogyan vontuk be őket, és a gyerekek véleményére alapozva értékeljük a
legfontosabb tanulságokat is. A módszertan és értékelésének
megosztásával célunk, hogy rámutassunk a gyerekek bevonásának
sokszínű lehetőségeire, és hozzájáruljunk a jó gyakorlatok és módszertani
kihívások megosztásához.

https://hintalovon.hu/2022/06/22/igy-dolgoztunk-a-gyerekekkel-2021-
ben/

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2022/05/Hintalovon_jelentes_2021_hu_final2MB.pdf
https://hintalovon.hu/2022/05/26/nincs-aki-gyogyitsa-nincs-aki-tanitsa-megjelent-a-2021-es-gyermekjogi-jelentes/
https://hintalovon.hu/2022/06/22/igy-dolgoztunk-a-gyerekekkel-2021-ben/


A közösségi gyermekvédelem lehetőségei Magyarországon

Gyermekjogi esettanulmányok

A gyerekek erőszakkal szembeni védelme újra és újra visszatérő téma a közbeszédben,
viszont a legtöbbször csak egy tragédiába fulladó esetet követően foglalkozunk vele
többet. Ilyenkor gyakran a felelősségre, a hibákra és a mulasztásokra helyeződik a
hangsúly, pedig fel kell ismernünk, hogy a gyerekek védelme a társadalom közös
felelőssége is. Erre épül a közösségi gyermekvédelem koncepciója, melynek
lehetőségeit a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2020 végén indult és 2022 nyarán
zárult projektje járta körül.
Milyen szerepe van a közösségeknek a gyerekek védelmében? Hogyan lehet a
közösségeket megerősíteni, ezáltal a gyerekek életét biztonságosabbá tenni? A
Hintalovon Alapítvány közel kétéves projektjében ezekre a kérdésekre kereste a választ
gyerekek, szülők, szakemberek és egy helyi közösség bevonásával.

https://hintalovon.hu/kozossegi-gyermekvedelem/

A Hintalovon Alapítvány 2017 januárjában elindított, 30 ügyvéd aktív közreműködésével
dolgozó Gyermekjogi Központjában eddig több, mint 1500 esetben nyújtottunk
jogsegély-szolgáltatást a hozzánk forduló családoknak, gyerekeknek, szülőknek,
leggyakrabban válás, kapcsolattartás, gyermekbántalmazás és oktatási konfliktusok
ügyében adtunk segítséget. Sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a hozzánk beérkező
ügyek nem igényelnek aktív közreműködést, a feleknek azonban a jogszabályokon túl
komplex információra van szükségük. A Gyermekjogi Központ rendszeresen publikált,
anonimizált esettanulmányai segíthetnek felnőtteknek a gyermek legfőbb érdekére
fókuszálni a különböző gyerekeket érintő ügyekben. Esettanulmányaink valódi
történeten alapszanak, de a felismerhetőség elkerülése és az érintett gyerekek
védelme érdekében minden egyedi körülményt és jellemzőt megváltoztattunk, így
bármilyen egyezés csak a véletlen műve lehet.
https://hintalovon.hu/esettanulmanyok/
Új esettanulmányok:
Kérheti-e az iskola a különleges szükségletű igény felmérését a szülő belegyezés
nélkül?
Mit tehet az óvoda, ha a szülő részegen jön a gyerekért?

 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

https://hintalovon.hu/kozossegi-gyermekvedelem/
https://hintalovon.hu/esettanulmanyok/
https://hintalovon.hu/esettanulmanyok/
https://hintalovon.hu/2022/06/15/kulonleges-szukseglet-felmerese/
https://hintalovon.hu/2022/04/27/mit-tehet-az-ovoda-ha-a-szulo-reszegen-jon-a-gyerekert/


A Hintalovon is támogatja az Európai Bizottság gyermekek
szexuális zaklatásának megelőzéséről szóló javaslatát

Szakzsargon szerda

A Hintalovon Alapítvány, mint az ECPAT magyarországi képviselője is
aláírta az Európa Tanácsnak szóló nyílt levelet mivel fontosnak tartja,
hogy minden lehetséges platformon kifejezze elköteleződését abban,
hogy a gyerekekkel szembeni szexuális zaklatás elfogadhatatlan, és
mindent meg kell tenni annak megelőzésért, a már megtörtént esetek
hatékony feltárásáért, az elkövetők felelősségre vonásáért.
Május 11-én az Európai Bizottság rendelettervezetet tett közzé, amely
szabályokat állapít meg a gyermekek szexuális zaklatásának
megelőzésére és leküzdésére. Ez időszerű és történelmi jelentőségű,
nem csak Európa, hanem az egész világ számára. Ha elfogadják, ez a
jogszabály önmagán túlmutató hatást gyakorolhat és elősegíti a
gyermekek szexuális zaklatása elleni globális küzdelmet mind az offline,
mind az online térben.

https://hintalovon.hu/2022/06/15/nyilt-level-a-szexualis-zaklatas-
megelozeserol/

Új sorozatot indítottunk a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Facebook
oldalán. Mostantól minden szerdán egy-egy fontos gyermekjogi
alapfogalmat mutatunk be. Hiszünk abban, hogy a gyermekjogi fogalmak
a közös nyelvünk része - nem csak a szakembereké, hanem
mindannyiunké.  

https://www.facebook.com/hintalovon/ 

 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

https://hintalovon.hu/2022/06/15/nyilt-level-a-szexualis-zaklatas-megelozeserol/
https://www.facebook.com/hintalovon/


Bántalmazás és traumatizáció a 0–3 éves korú gyerekek körében
- Elkészült a felismerést és jelzést segítő protokoll és traumatudatos
ellátást segítő útmutató szakembereknek

Június 10-én szakmai konferencia és kerekasztal beszélgetés keretében
osztotta meg a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány és az ECLIPS
Szakmai Műhely csapata az elmúlt másfél év eredményeit, tapasztalatait.
A szakmai programon a legkisebbeket érintő traumák és bántalmazás
témakörét járták körbe a résztvevők. Az elmúlt másfél évben összeállított
tudástár és annak alkalmazhatósága állt a középpontban. A kerekasztal
beszélgetésben számos kapcsolódó szakma képviseltette magát és
megosztotta a gyakorlati felhasználással kapcsolatos tapasztalatait, így
hallhattuk gyermekorvos, bölcsődei kisgyermeknevelő, védőnő, rendvédelmi
dolgozó és egy szülő egyéni történetét az útmutatók hasznosságáról, a
szakmák kapcsolódásáról, a jelzőrendszerben történő lehetséges
előrelépésről a gyerekek védelmében, és arról, hogy
egyáltalán miről is beszélünk, amikor koragyermekkori traumáról van szó.
A kerekasztal résztvevői: Mezei Alida, Ackerl Klára, Somodi Andrea, Dr.
Sándor György, Buda
Helga, Varga-Sabján Dóra, László Noémi

Az esemény láthatóan élénk érdeklődést váltott ki a hallgatóságból. Számos
kérdés elhangzott, élénk párbeszédek alakultak ki a szakemberekkel már az
előadóteremben, majd kötetlenebb formában folytatódtak az eszmecserék a
hivatalos rész zárásával.
Láthatóan elindult egy folyamat, amihez jó kiindulási alap könnyű
alkalmazhatósága miatt is
a két ingyenesen letölthető útmutató. Ezek elérhetősége:
https://nobadkid.org/eclips/
Töltsétek le, forgassátok, alkalmazzátok és osszátok meg velünk
tapasztalataitokat!
Bővebben is érdekel a téma? Lépj velünk kapcsolatba!

 

Pressley Ridge Magyarország
Alapítvány



hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban gyakori az általános
ismerethiány,
hogy a képzések a kisgyermekkori abúzus felismerésének és jelzésének
témakörében nem egységesek és elérhetőek mindenki számára,
hogy a szűrést illetően az eszközök és következetes eljárásrendek szinte
teljes hiánya áll fenn,
hogy a jelzés eljárásrendje sokszor túl bonyolult, bürokráciától terhelt, és
a megfelelő ismeretek hiányában nehezen követhető,
hogy a szakemberek nem biztosak benne: kompetenciájuk és ismereteik
elégségesek-e a felismeréshez és a jelzéshez,
hogy a gyermekvédelemben közreműködő szervezetek, szakszolgálatok
és intézmények között sokszor nem megfelelő kommunikáció, az
együttműködés,

A gyerekek fejlődésében az első 1000 nap óriási jelentőséggel bír: egész
további életükre jelentősen kihat. Ám a 0-3 éves korú gyerekeket ért
traumák felderítése, felismerése kihívást jelenthet.
Ezért született meg az európai ECLIPS projekt, amely a modern technológia
eszközeinek segítségével hívja fel a figyelmet erre a súlyos problémára,
valamint készségfejlesztést biztosít a gyermekbántalmazás eseteinek
felismeréséhez, jelzéséhez és traumatudatos megközelítéséhez.
A kezdeményezésben 4 európai partner működik együtt:
• UNIMORE Egyetem | Olaszország;
• Centrs Dardedze | Lettország;
• UCLL Egyetem | Belgium;
• Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

A gyerekek fejlődésében az első 1000 nap óriási jelentőséggel bír: egész
további életükre jelentősen kihat.
De mi mindenért fontos kiemelt figyelemmel kísérni a gyerekek fejlődését az
első 1000 napban?
Hogyan ismerhető fel, ha a legkisebbeket trauma éri ?
Ki segíthet, ha a családban bántalmazás történik?
Komoly problémát jelent,

 

Pressley Ridge Magyarország
Alapítvány



hogy a kisebb-nagyobb testi fenyítés, az érzelmi
bántalmazás a nevelés során számos
kultúrában, így hazánkban is „elfogadott”.

Az ECLIPS pozitív fordulatot hozhat a traumatudatos
gyermekellátás területén – ami biztonságosabb és
egészségesebb környezetet teremthet a csecsemők, a
kisgyermekek és családjaik számára. Ez pedig olyan érték,
amely nemcsak az érintettek, de az egész társadalom javát
hosszú távon szolgálja.
Ahogyan James Heckman Nobel-díjas amerikai közgazdász írta:
„Nincs nagyobb megtérülésű befektetés, mint a minőségi kora
gyermekkori fejlesztés a hátrányos helyzetű családokban,
minél korábbi életszakaszban kezdve, lehetőleg az első évben.
3-4 éves kortól foglalkozni ezzel már túl késő, a tudás ugyanis
dinamikusan fejlődik, a képességekből további
képességek fejlődnek ki. A legnagyobb hatékonyság és a
legnagyobb megtérülés érdekében az erőforrásokat az első
életévre kell összpontosítani.”

További információ
● A Pressley Ridge céljairól és tevékenységéről:
https://nobadkid.org/tevekenysegeink/
● Az ECLIPS projektről és annak résztvevőiről:
https://nobadkid.org/eclips/
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Ébresztő-óra

Fiatal Nagykövetek program

http://www.radiobezs.hu/radiobezs/radiobezs.archivplayer.page?
szam=http%3A%2F%2Fwww.radiobezs.hu%2Fradiobezs_files%2FArc
h%25C3%25ADvum%2F2022%2Fhetfo1200.mp3
https://www.gyerekkelvagyunk.hu/aktualis/2022/05/19/a-jovo-a-
mienk-a-gyerekeke-es-a-fiataloke-kinek-add-az-adod-1-at/
https://www.instagram.com/p/CdeCnfMMxyW/
https://www.facebook.com/watch/?v=430901575037502

Június végéig közel 900 gyermeket értünk el a programmal, célunk pedig, hogy
ebben az évben összesen 2500 fiatalt érjünk el nyári táborokon és iskolán kívüli
foglalkozásokon keresztül. Idén először különböző gyermekjóléti szolgálatoknál
is tartunk képzéseket, ahol az iskolai szociális segítőket képezzük ki az órák
megtartására.

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 áll, melynek keretein belül különböző vállalatokkal
együttműködve adunk lehetőséget a fiataloknak arra, hogy tanuljanak a témáról
és aktívan részt vehessenek az őket érintő döntésekben. 
Fiatal Nagyköveteink elindították saját podcastsorozatukat, melynek epizódjait a
honlapunkon lehet majd elérni. Az első epizód, amely az evésszavar témáját
dolgozza fel, megtalálható a Facebook oldalunkon.
Fiatal Nagyköveteink Instagram oldalát a következő linken lehet elérni:
@unicef_fiatalnagykovetek • Instagram-fényképek és -videók
Az elmúlt időszakban több eseményen is részt vettek Nagyköveteink, ezekről a
következő oldalakon lehet elolvasni:

i.

ii.

iii.
iv.

Május folyamán a fiatalok sajtókommunikációs tréningen vettek részt, illetve
kiválasztásra kerültek új Nagyköveteink is, összesen 18 főre bővítve csapatunkat. 

 

UNICEF Magyarország

https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/ebreszto-ora
https://unicef.hu/fiatal-nagykovetek
http://www.radiobezs.hu/radiobezs/radiobezs.archivplayer.page?szam=http%253A%252F%252Fwww.radiobezs.hu%252Fradiobezs_files%252FArch%2525C3%2525ADvum%252F2022%252Fhetfo1200.mp3
https://www.gyerekkelvagyunk.hu/aktualis/2022/05/19/a-jovo-a-mienk-a-gyerekeke-es-a-fiataloke-kinek-add-az-adod-1-at/
https://www.instagram.com/p/CdeCnfMMxyW/
https://www.facebook.com/watch/?v=430901575037502
https://www.instagram.com/unicef_fiatalnagykovetek/


Pro Bono Szupervízió - ingyenes mentálhigiénés
szaktanácsadás

Jogsegély Központ
Jogsegély szolgálatunk gyermekjogokkal kapcsolatos megkereséseket
válaszol meg magánszemélyeknek, intézményeknek, azonban az
elmúlt időszakban megsokasodtak a megkeresések. Az előző
hónapokban a legtöbb kérdés családjoggal és bántalmazással
kapcsolatban került megválaszolásra, illetve több, az ukrán
menekültválságot érintő megkeresés is érkezett hozzánk.
Honlapunkat a következő linken lehet elérni: https://unicef.hu/ezt-
tesszuk-itthon/segitunk/unicef-jogsegely
 
Együttműködési megállapodás született a Józsefvárosi
Önkormányzattal, melynek keretein belül segítünk a kerületnek
gyermekbarát stratégiát kialakítani. A cél, hogy a programot
összekössük szervezetünk jelenleg is futó aktivitásaival, többek
között az Ébresztőórával, a Fiatal Nagykövetekkel, illetve a
Lélekemelővel, valamint szakmai tanácsot adjunk a gyermekvédelmi
irányelvek megfelelő implementációjával kapcsolatban.

Pro Bono Szupervízió - ingyenes mentálhigiénés tanácsadás
Harmadik éve sikeresen működő programunkban eddig 272 olyan
szakember vett részt, aki gyermekjóléti alapellátásban,
gyermekvédelmi szakellátásban vagy pedagógusként dolgozik. 2020
tavasza óta 446 szupervíziós ülés valósult meg, mely segítette a
gyermekekkel foglalkozó szakemberek személyes és szakmai
fejlődését. A szupervízióról szóló szakmai webináriumunk a
következő linken érhető el: https://fb.watch/e6FDj5Aklz/
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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.
Vadaskert Alapítvánnyal együttműködve 2 szülőtámogató
csoport valósult meg ebben az évben Budapesten: 12 éven aluli
gyermekeket nevelő szülők és 12 éven felüli gyermekeket
nevelő szülők részére. A Kapcsolódó Nevelés Egyesülettel
együttműködve 8 szülőtámogató csoportot biztosítottunk: 5
vidéki helyszínen (Érd, Solymár, Szeged, Veszprém, Felsőörs)
és 3 fővárosi helyszínen (II. kerület, VIII. kerület, IX. kerület),
így eddig közel 100 családhoz jutott el a program. Július elején
szakmai csapatunkkal a Magvető kávéházban tartottunk egy
kerekasztal beszélgetést a szülőtámogató csoportok
tapasztalatairól.  
https://www.facebook.com/UNICEFMagyarorszag/videos/11
20352268553351
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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. Mivel a jelenlegi
szabályozások értelmében a programunkat nem tudjuk iskolai
keretek között megvalósítani, 2022-ben különböző
szervezetek, alapítványok által szervezett eseményeken
tartottunk 11 lelki egészségóra foglalkozást, elérve ezzel 200
gyermekhez. Év eleje óta tehát 500 gyermek részesült az
ingyenes, interaktív foglalkozásban, melynek fókuszában a
gyermekek lelki egészségének a védelme áll. A program
indulása óta 15 pszichológust képeztünk ki az órák
megtartására, illetve további 20 iskolapszichológus
csatlakozott hozzánk, akik a saját iskolájukban tudnak eljutni a
gyerekekhez. A következő időszakra további
iskolapszichológus és pedagógus képzések vannak
előkészületben, amelyre várjuk a jelentkezőket.

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, eljutva közel
200.000 emberhez. A feliratkozás a következő linken keresztül
érhető el: Lélekemelő program pedagógusoknak - UNICEF. 
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Rajtad áll a jövőd program

fiatalok részvétele az őket is érintő döntésekben
minőségi oktatáshoz való hozzáférés
környezettudatos gondolkodás, környezetvédelem
lelki egészség.

Idén indul a VELUX által támogatott projektünk, amely során 5
szakiskolával működünk együtt. A program keretet ad a
résztvevő fiataloknak arra, hogy azonosítsák az őket érintő
problémákat és mentorok segítségével közösen dolgozzanak ki
megoldásokat. Az idei évi Rajtad áll a jövőd! programban 4
város, valamint 2 budapesti kerület vesz részt. Ezek a városok
idén Debrecen, Kaposvár, Kecskemét, Székesfehérvár,
valamint Budapest VIII., illetve X. kerülete. 2022. május-június
között 5 szakképző intézménybe látogattunk el és
problémafeltáró foglalkozások keretében feltártuk a fiatalokat
érintő problémákat. A fiataloknak, csapatokat 2022.
szeptember 23-ig egy pályázat formájában kell elküldeni az
általuk megnevezett problémát. 
Az idei évben 4 témakörben várjuk a fiatalok pályázatait:

 

UNICEF Magyarország



Nyári kutatás az oktatásról

Bár még 2 hónapig nincs iskola, a sajtó és a közbeszéd tele
van oktatási témákkal. Az Európai Szülők Magyarországi
Egyesülete úgy gondolta, ismét megkérdezik, mit
gondolnak a szülők a
jelenlegi helyzetről, mit látnak problémának, milyen
témákkal lenne érdemes foglalkoznia a
szülői szervezetnek a Gyermekjogi Civil Koalíció Oktatási
Munkacsoportjában. A korábbiakhoz hasonlóan az ESZME
nem osztja meg nyilvánosan a linket, hogy valamennyire
ellenőrizhető legyen, kik töltik ki, ám megőrzik a kérdőív
anonimitását. A kérdőívet első körben az ESZME tagjainak
mintegy 30.000 címet tartalmazó levelezőlistájára küldték
ki, és a korábbi három kutatás tapasztalatai alapján azt
várják, hogy legalább a címzettek fele válaszolni fog. 
Ha valaki nincs rajta a listán, de kitöltené, az
europaiszulok@gmail.com e-mail
címre vagy a Szülők az európai gyermekkorért Facebook
oldalnak küldött üzenetben kérheti
el a kérdőívet. 
Válaszolni augusztus 15-ig lehet, az ESZME a tanévkezdés
előtt az első gyorselemzést nyilvánosságra fogja hozni.
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Oktatási inklúzió – tréning tanároknak, tanárjelölteknek és
igazgatóknak magyarul is

Az Inkluzív iskolák II projekt célja az iskolaigazgatók, gyakorló és
leendő pedagógusok ismereteinek és készségeinek jelentős mértékű
fejlesztése, hogy inkluzívan dolgozhassanak iskolájukban az egyre
sokszínűbb tanulói csoportokkal. A projekt keretében kidolgozott
képzések magyar nyelven, Magyarországon is elérhetőek lesznek, az
ESZME anyaszervezete,
a Parents International pedig Erasmus+ mobilitási források
felhasználásával szervezett képzésként is kínálja majd a közeljövőben
angol és magyar nyelven is, Amszterdamban. Az inkluzív oktatás
elengedhetetlen, ha célunk a szemléletváltás és az iskolai akadályok
legyőzése. A projekthez csatlakozó pedagógusokat felkészítjük, hogy
elérjék környezetükben ezt a változást. Többek között az alábbi
értékeket helyezzük előtérbe:
- a jogok, a sokféleség és az egyenlőség tiszteletben tartása
- a közösségbe vetett hit, elkötelezettség mindenki bevonása és a
demokrácia iránt
- együttérzés és bizalom
A program a hazaihoz hasonló helyzetekre (pl. rugalmatlan tanterv,
pedagógiai asszisztencia és segítő szakemberek hiánya, magas
osztálylétszámok, előítéletesség) kínál megoldásokat,
olyan szakemberek jelentkezését várjuk a 2022/23-as tanévben
tartandó ingyenes kísérleti képzésre (amely a tervek szerint
Hollandiában lesz), akik szeretnének változtatni. 
A projekt magyar nyelvű holnapja:
https://www.inclusiveschools2.net/hu Érdeklődni az
europaiszulok@gmail.com címen lehet.
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A Magyarországi Terre des hommes Alapítvány segíteni
vágyó szakembereket toboroz az Ukrajnából érkező
menekültek ellátására

Jelenleg nyitott pozícióink:
- szociális munkás
- gyermeknevelő, fejlesztő pedagógus
- tanító
- nővér
- ukrán-magyar tolmács, orosz-magyar tolmács
- ukrán nyelven beszélő pszichológus
Kezdés: azonnal

https://childhub.org/hu/child-protection-vacancies-jobs-
positions/ukrajnai-menekultek-ellatasahoz-keresunk-
segitenivagyo-szakembereket
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Facilitátor képzés - resztoratív technikák
alkalmazása, jóvátételi szemléletű mediációs
eljárások levezetése

A facilitáció egy resztoratív – jóvátételi/helyreállító -
szemléletmódon alapuló konfliktusmegoldó eljárás,
amelynek központi eleme, hogy a létrejött konfliktusokat
az abban érintettek oldják meg, méghozzá úgy, hogy a
megoldás erőszakmentes, a felek érdekeit és igényeit
kölcsönösen tiszteletben tartó, amely egyben a
megbékélést és a jóvátételt is szolgálja. Egy olyan modell,
mely széles körben alkalmazható bűncselekményeknél és
más problémás szituációkban egyaránt. Az elméleti oktatás
mellett a résztvevők szituációs gyakorlatokon keresztül
sajátítják el azokat a kulcskompetenciákat, melyek
mindennapi munkájuk során alkalmassá teszik őket arra,
hogy együtt dolgozzanak a vétkesekkel, elkövetőkkel,
szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a
megoldáskeresés folyamatába, amelyben szerepet kapnak
az áldozatok, a károsultak, a családtagok, a barátok, a
közösség és mindenki, akire az elkövető viselkedése
hatással volt.
Képzés időpontja: 2022. szeptember 5., 6., 7. és október 7.
(konzultáció)

A képzésről bővebben:
http://www.csagyi.hu/kepzesek/facilitator-kepzes
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Mediátor/Közvetítői képzés

 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 programunk 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.

Képzés időpontja: 2022. szeptember 12., 13., 14. és
október 10.,11., 12.

A képzésről bővebben:
http://www.csagyi.hu/kepzesek/mediacio-avagy-
a-fajdalommentes-konfliktuskezeles
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Családi csoport konferencia képzés

A Családi csoport konferencia az egyik speciális fajtája
a resztoratív technikáknak, ahol a hangsúly az
érintettek öntevékenységén és saját erőforrásaik
mobilizálásán van. A CSCSK a tág értelemben vett
családi hálózat – a nagycsalád, barátok, szomszédok
stb. – találkozója, amelyet különféle családi problémák,
krízisek esetén hívnak össze az e célra kiképzett
koordinátorok. A résztvevők meghallgatják a
szakemberek, szolgáltatók információit a lehetséges
segítségek, ellátások, lehetőségek igénybevételéről, és
ezt követően maguk látnak hozzá, immáron a
szakemberek részvétele nélkül, egy megoldási terv
kidolgozására. A képzés során megismertetjük a
résztvevőket e módszer elveivel, történetével, hazai és
nemzetközi tapasztalataival, alkalmazásának és
megvalósításának részleteivel, továbbá felkészítjük őket
a koordinátori feladatok ellátásra is.

Képzés időpontja: 2022. szeptember 19., 20., 21.

A képzésről bővebben:
http://www.csagyi.hu/kepzesek/csaladi-csoport-
konferencia
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Az Igazgyöngy Alapítvány az UniCredit
támogatásával valósít meg egy pályaorientációs
programot Toldon

SR nap keretében jártak nálunk a Servier Hungary
munkatársai

A program keretében a 16 év fölötti diákokat
munkatapasztalatszerzés céljából diákmunkán
alkalmazza a társadalmi vállalkozásban, a
kézművesprojektben. Tavaly nyáron négy fő dolgozott
így, az idén újabb négy fő csatlakozhat. A
középiskolások belépéskor megismerkednek a
munkaszerződésben olvasható fogalmakkal, a legális
munkavégzés előnyeivel, majd napi 4 órában
bekapcsolódnak a munkába. Az idén a teljes
folyamatban dolgoznak, a tervezéstől a kivitelezésen át
egészen az értékesítésig megismerik a munkát.

A cég részéről 40 munkatárs a tanodánál segédkeztek,
a
külső terület rendezésében, és a mellette levő kis
erdőben alakítottak ki egy tanösvényt,
bogárhotellel, fecskefészkekkel és pihenőpadokkal. A
tanösvényt még tovább szeretnénk bővíteni és
a természettudományos nevelés színterévé tenni.
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Táborok
A pandémia után a nyári időszakban újra
táborozhatunk. Már egy erdélyi (Dragan tábor), egy
balatoni (Gulácsi tábor) és egy komádi drámatábor
adott élményt a hátrányos helyzetű gyerekeknek, és
van még előttünk egy vitatábor a fővárosban és a
szokásos háromszor egy hetes tanodatáborunk Toldon.
Ennek most zajlik az első hete, melynek a végén
ünnepség is lesz, a tanoda 10 éves születésnapja. 
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dr. Gyulai Edina szervező és kerekasztal moderátor
volt a 2022.05.31.-én rendezett szakmai
konferencián 

SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja Család-
és Gyermekjóléti Központ, Szeged.
Az EFOP-1.8.7-16-2017-00020 Célzott Prevenciós
Program Megvalósítása a Tehetség-Vár
Társadalomtudományi Egyesületnél című projekt és a
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja Család
és Gyermekjóléti Központ közös szervezésében került
sor 2022. május 31-én, kedden a Család- és
Gyermekjóléti Központban (6723 Szeged, Sás utca 2.)
szakmai
konferenciára. Ezen a szakmai napon a délelőtt
folyamán számos előadás, majd az ebédszünetet
követően párhuzamosan kerekasztal és workshop
fogadta az adott témakör iránt érdeklődőket.
(gyerekcsoportkonfliktus, krízisek, kamasz gyerekek
nevelése, kapcsolattartási ügyelet kérdései, internet
veszélyei) 

2022 májusában Szegeden a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltatóban nevelőszülőknek
tartott konfliktuskezelő előadásokat több alkalommal
szintén pályázati kapcsolódással .

 



dr. Lux Ágnes társszerkesztője és egyik szerzője
annak a frissen megjelent kötetnek, amely a
független gyermekjogi intézmények gyermekjogok
védelmében betöltött szerepéről szól. 

The Roles of Independent Children’s Rights Institutions
in Advancing Human Rights of Children (Sociological
Studies of Children and Youth Book 28), Emerald, 2022.

A könyv az Emerald Publishing gondozásában jelent
meg. 

 

 

 

https://www.amazon.com/Independent-Childrens-Institutions-Advancing-Sociological-ebook/dp/B09MQG8KQW/ref=sr_1_1?crid=1HHGXAHVDST6K&keywords=Brian+gran+agnes+lux&qid=1652732083&sprefix=brian+gran+agnes+lux%2Caps%2C159&sr=8-1
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