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A GYERMEKJOGI
CIVIL KOALÍCIÓ HÍREI  

Koalíciónk tagjai állásfoglalást adtak ki "Jó szülő-e az állam?
címmel a családjukból kiemelt gyerekek nevelőszülői ellátásáról

Folytatódott a Gyerekjólét munkacsoportunk  sorozata a
gyermekszegénységről

A Gyermekjogi Civil Koalíció állásfoglalásában elfogadhatatlan tartja,
hogy a nevelőszülőknek esetlegesen álláskeresési járadékot kell
igényelniük, amivel – havi 36 ezer forinttal – ki- kiegészíthetik, három
hónapon keresztül, a gyermekek után járó elégtelen összegű nevelési
díjat, vagy a nekik járó nevelőszülői díjat.
A gyermekvédelmi szakellátás rendszerének a jelenlegi társadalmi
szükségletekhez való igazítása komoly kihívást jelent, de ellenkező
esetben sérülnek a gyermeki jogok, s az állam intézményvédelmi
kötelezettsége sem teljesül.

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/gyermekjogi-allasfoglalasok/jo-
szulo-e-az-allam-allasfoglalas/

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. 
Második anyagunk a lakhatási szegénységet járja körbe. 

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/a-gyermekjogi-civil-
koalicio-gyerekjolet-munkacsoportjanak-beszelnunk-kell-sorozatanak-
masodik-resze-a-lakhatasi-szegenysegrol/



A GYERMEKJOGI
CIVIL KOALÍCIÓ HÍREI  

Koalíciónk tagjai állásfoglalást adtak ki a szakellátott gyerekek
pályaalkamassági / IQ vizsgálata kapcsán

A Gyermekjogi Civil Koalíció 29 tagja nyilatkozatot adott ki, mely szerint
a  2022/2023-as tanévre kitűzött kompetenciamérések (22/2022.
(VII.29.) BM rendelet) a szakellátott gyermekek pályaalkalmassági/IQ
felmérésének végrehajtásával kapcsolatos, az Országos Gyermekvédelmi
Szakszolgálat (OGYSZ) Országos Igazgatója által kiadott, 2022.
augusztus 11-én hatályba lépett 7/2022. (08.10) Egyedi Utasítás számos
szakmai dilemmát és aggályt vetett fel a Gyermekjogi Civil Koalíció
tagjai számára. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke
levélben tájékoztatott minket vizsgálata megindításáról.
 
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/gyermekjogi-
allasfoglalasok/nyilatkozat-a-szakellatott-gyermekek-iq-vizsgalatarol/



Tagjaink szolidaritási nyilatkozatot adtak ki a
Pedagógusok Világnapja alkalmából

Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1966.
október 5. napján fogadta el a pedagógus jogokról szóló, 150
paragrafusból álló ajánlást 1994 óta minden évben ezen a napon
ünnepli az UNESCO a Pedagógusok Világnapját. A Világnap
alkalmat kínál arra, hogy világszerte ünnepeljük a tanári
hivatást, számba vegyük az eredményeket, sikereket és
kudarcokat egyaránt, valamint figyelmet irányítsunk a tanárok
hangjára.
A Gyermekjogi Civil Koalíció is kiáll a Világnap alkalmából –  a
megfélemlítés helyett – a pedagógusok tisztességes és méltó
bérezéséért, erkölcsi megbecsüléséért, az oktatás helyzetének
minőségi javításáért, a tanulók jövőjéért, a kormánnyal történő
konstruktív párbeszéd mihamarabbi elindulásáért.
Az oktatás a gyerekek alapvető joga és közös ügyünk, ami
nemcsak a jelenről, hanem a jövőről is szól. 
A Pedagógusok Világnapja az emlékezés napja is, azokra a
tanárokra emlékezvén, akik meghatározó szerepet játszottak az
életünkben.

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/gyermekjogi-
allasfoglalasok/szolidaritasi-nyilatkozat-a-pedagogusok-
vilagnapja-alkalmabol/

A GYERMEKJOGI CIVIL
KOALÍCIÓ HÍREI  



TAGSZERVEZETEINK
HÍREI  

 



Új szakmai anyagok és e-mail kurzusok

Új gyerekekkel bővült a Hintalovon gyermekjogi követ csapata

Megalakult a Koalíció Gyermekrészvétel munkacsoportja

Új szakmai anyagok és email kurzusok elérhetők a Hintalovon
adományboltjában. A szülőknek, pedagógusoknak, szakembereknek
és gyerekeknek szóló anyagok akár ingyenesen is letölthetőek. Az
adománybolt azoknak szól, akik elakadtak valamilyen, a
gyerekneveléssel vagy gyerekjogokkal kapcsolatos kérdésben, és
segítséget keresnek. A főmenüben célcsoport szerinti szűrés is
elérhető. https://hintalovon.hu/adomanybolt/

12 új gyerek csatlakozott a Hintalovon csapatához, így szeptembertől
a gyermekjogi követek csapata 18 főre nő. A gyerekjogi szervezet
hatodik alkalommal hirdette meg ezt az önkéntes programot a 13-17
éves fiatalok számára, akik abban segítik őket, hogy munkájuk során a
gyerekek véleményét is figyelembe vehessék. A fiatalok legalább 1, de
sokszor 3 évig is önkénteskednek az alapítványnál.
https://hintalovon.hu/2022/09/02/uj-gyerekekkel-bovult-a-
gyermekjogi-kovet-csapatunk/

A Hintalovon Alapítvány koordinálása mellett megalakult a
Gyermekjogi Civil Koalíció Gyermekrészvétel munkacsoportja. A
szakmai fórum célja, hogy segítse a tagszervezetek együttműködését
a gyermekek véleményének figyelembevétele érdekében. 
https://hintalovon.hu/2022/07/21/megalakult-a-koalicio-
gyermekreszvetel-munkacsoportja/

 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

https://hintalovon.hu/adomanybolt/
https://hintalovon.hu/2022/09/02/uj-gyerekekkel-bovult-a-gyermekjogi-kovet-csapatunk/
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FUTURE.SKILLS Tábor 2022

Ebben az évben álmodtunk egy tábort hátrányos helyzetű 13-17 éves
fiataloknak az ÖJAB (Österreichische Jugendarbeitbewegung) osztrák
szervezettel, és a MIMO osztrák programozó cég alapítójával. A tábor
pedagógiai keretét, és az élménypedagógiai elemeket biztosította a
NoBadKid-Pressley Ridge Magyarország Alapítvány. 
A program során a gyerekek egy héten keresztül ismerkedhettek a
programozás alapjaival Bécsben, ahol különböző szabadidős
tevékenységekben is részt vettek, illetve találkozhattak egy másik ország
szokásaival, kultúrájával és fejleszthették szociális kompetenciáikat
élménypedagógiai foglalkozások keretében. A gyerekek közül többen még
soha nem hagyták el szülőfalujuk határát, vannak, akik kortársak társasága
nélkül, kirekesztve töltötték az előző tanévet, vagy éppen komoly családi
krízisben, illetve mélyszegénységben élnek. Így érthető, milyen komoly
kihívásokat rejtegetett számukra a táborban való részvétel. A rövid egy hét
alatt a fiatalok látványos változáson mentek keresztül, sokkal nyitottabbak
lettek társaikra, a magyar és osztrák felnőttekre, az idegen nyelven való
kommunikálásra (azok is, akik eddig nem beszéltek németül vagy angolul)
önmaguk megmutatására, és a csapathoz való kapcsolódásra. Kitartó
munkával és figyelemmel, mindannyian elvégezték a programozó kurzust,
ami már önmagában is nagyon szép teljesítmény.
Október végén szervezünk egy találkozót, ahol a visszajelzések alapján a
tábor minden résztvevője örömmel és persze önkéntes alapon részt vesz.
Szívesen találkoznak csoporttársaikkal és a felnőttekkel egyaránt, és
bármikor készek egy újabb kalandra. Számunkra ez a legfontosabb
visszajelzés a munkánkkal kapcsolatban."

 

Pressley Ridge Magyarország
Alapítvány



 

Kedves Kollégák! 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy az ECLIPS nemzetközi kutatás keretein belül elkészült a
gyermekbántalmazás szűrését és jelzését segítő protokoll, valamint traumatudatos

ellátásra vonatkozó útmutató. 
 

A szakmai anyagokat 0-3 éves korú gyerekekkel dolgozó szakemberek számára készítettük,
és célunk, hogy munkájukba beépíthető, hasznos dokumentumok lehessenek. Az útmutatók

általános ismereteken túl konkrét kapaszkodókat is nyújtanak a mindennapi helyzetek
kezeléséhez, és áttekintést is adnak a koragyermekkori fejlődésről, eddig kevésbé ismert

szemszögből. 
 

A traumatudatos útmutató a Pressley Ridge Magyarország alapítvány és a belga Leuven-
Limburg (UCLL) egyetem munkatársainak közös munkája. 

 
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 a 0-3 éves korosztálynál

is. 
 

A szakmai anyagok már ingyenesen letölthetőek a Pressley Ridge Magyarország alapítvány
honlapján. Link: https://nobadkid.org/eclips/

 
A projektet december 6-án egy konferenciával zárjuk Belgiumban, mely konferencián a
részvétel online is megoldható és ingyenes. Az eseményen a belga, lett, magyar és olasz
partnerek két éves európai együttműködését és kutatómunkáját, valamint az elkészült

anyagokat mutatjuk be. 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
A záró konferenciára ezen a linken lehet regisztrálni. 

 

Pressley Ridge Magyarország
Alapítvány

https://events.ucll.be/content/registration-eclips-conference-december-6th-2022


 A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzatának felkérésére 2017
óta speciális programmal segíti a bajban lévő, bajt okozó
gyerekekkel foglalkozó intézmények szakembereit a
városban.

Ezek a traumatudatos működésre törekvő intézmények
mutatkoznak be 2022. november 25-én szakmai napon,
melynek címe: "Kecskeméten nincs rossz gyerek”.
Az egésznapos rendezvényen a részvevők megismerkedhetnek
az intézményfejlesztések alapjául szolgáló traumatudatos
ellátás protokolljávalt, illetve bepillantást kapnak a bevezetés
folyamatába. Várjuk az érdeklődőket.
További információért és a jelentkezéshez keresse Kiss Ildikót
az ikiss@nobadkid.org email címen.

 

 

Pressley Ridge Magyarország
Alapítvány

mailto:ikiss@nobadkid.org


Fiatal Nagykövetek program

Kiválasztotta Fiatal Nagyköveti Tanácsának új tagjait az UNICEF Magyarország..
A tizenéves Fiatal Nagykövetek közreműködnek a szervezet programjaiban,
képviselik korosztályuk érdekeit, hangot adnak a gyerekek véleményének és
részt vesznek a gyermekjogi ismeretek terjesztésében is.

A Fiatal Nagykövet pozíciót az UNICEF Magyarország 2015-ben hozta létre azzal
a céllal, hogy a Gyermekjogi Egyezmény szellemében biztosítsa a gyermekek
részvételét a munkájában. Az új tagokat minden évben pályázat útján választják
ki, jelenleg 18 fiatal alkotja a Tanácsot. A 14-21 év közötti Fiatal Nagykövetek
részt vesznek az UNICEF Magyarország rendezvényein, programjaiban,
panelbeszélgetéseken osztják meg gondolataikat, döntéshozókkal találkoznak,
cikket írnak, kampányokban hallatják a hangjukat. Önkéntes munkájuk során
alakíthatják a gyermekjogi szervezet tevékenységét és kipróbálhatják magukat
új, izgalmas helyzetekben. Nemrég saját Instagram oldalukat is elindították, ahol
naprakész információkat osztanak meg aktuális projektjeikről. Máris
belevetették magukat a munkába, jelenleg a szervezet legújabb, nagyszabású
Klímahősök programján dolgoznak, ahová további klímavédő fiatalokat várnak,
hogy együtt hallassák hangjukat a klímaváltozással kapcsolatosan. A program
lehetőséget ad minden fiatal számára, hogy valódi tudást szerezzen, hiteles
szakembereknek tehesse fel kérdéseit és a jövőjét befolyásoló döntésekben
szerepet kapjon.

 

UNICEF Magyarország

https://unicef.hu/fiatal-nagykovetek


KLÍMAHŐSÖK

Az UNICEF Magyarország júniusi reprezentatív felmérése
szerint a 13-25 éves korosztály túlnyomó többségét napi
szinten foglalkoztatják a klímaváltozás kérdései, 90 százalékuk
állítja, hogy valamilyen mértékben szorongást él meg a témával
kapcsolatban. Kutatásunkból látszik, hogy a fiatalok nagy része
szeretne több tudással rendelkezni a klímaváltozás
témakörében, 24% egyenesen az információhiánynak
tulajdonítja, hogy személyesen nem tesz többet a
fenntarthatóságért. 
Kutatásunk tanulságai nyomán szeptember elején elindítottuk
Fiatal Klímahős Programunkat, amelyben interaktív tanulási,
illetve részvételi lehetőséget biztosítunk a jelentkező fiatalok
számára. Célunk, hogy egy olyan platformot és közösséget
hozzunk létre, ahol a gyerekek hallathatják a hangjukat, választ
kaphatnak a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseikre és
aktív részesei lehetnek a probléma megoldásának.
Programunkat a fiatal nagyköveteinkkel közösen alkottunk
meg, ők segítettek minket abban, hogy az elkészült edukációs
toolkit, a felvett szakértői videók, illetve a november 20-án
megrendezésre kerülő gyermekjogi konferencia előadásai és
workshopjai a fiatalok korosztályát képviseljék.

 

 

UNICEF Magyarország

https://unicef.hu/klimahosok/?gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNmu7BP2k-b81IgU3Q3te9GixSCs9z1Jsvb5u8ofQnTWgPehWTWeyqxoCYYQQAvD_BwE
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/a-magyar-fiatalok-90-szazaleka-szorong-a-klimavaltozas-miatt


A Klímahősök program által a fiatalok témakörökbe rendezett
közérthető háttéranyagokból, valamint a témában jártas
szakemberek rövid videóiból tanulhatnak, érdekes kvízeket
tölthetnek ki, kihívásokat fogadhatnak el és a ma
döntéshozóinak tehetik fel személyes kérdéseiket. A
jelentkezők a program folyamán interaktív eseményeken
vehetnek részt a fenntarthatóság jegyében, továbbá meghívást
kapnak a Gyermekjogok világnapján megrendezésre kerülő,
nagyszabású rendezvényünkre, ahol 300 kortársukkal együtt
mondhatják el véleményüket és válhatnak a klímaválság elleni
küzdelem aktív befolyásolóivá.

A 2022. november 20-án megrendezésre kerülő
konferenciára várjuk a kapcsolódni vágyó szervezetek,
illetve szakértők jelentkezését!

 

 

 

UNICEF Magyarország



GYERMEKJOGI TANÁCSADÁS A 8. KERÜLETTEL 

Az UNICEF Magyarország gyerekjogi csapata örömmel fogadta
a Józsefvárosi Önkormányzat felkérését, amely keretében
megoszthattuk szakmai tapasztalatainkat gyermekrészvétel és
gyermekvédelem témában a készülő „Gyerekbarát
Józsefváros”3 koncepcióhoz. 
A program hat pilléren nyugszik, amelyek egymással szoros
összefüggésben állnak: tiszta és zöld, élhető és játékos,
biztonságos és megtartó, bevonó és megmozgató, gyarapodó
és okos, egészséges és aktív kerületet épít a vezetés az ott lakó
gyerekek számára. Büszkék vagyunk arra, hogy szakmai
tapasztalatainkkal segíthettük a VIII. Kerületi Önkormányzat
törekvéseit, amelyek a kerületben élő gyerekek védelmét és az
őket érintő döntések meghozatalába való bevonását szolgálják.
Közös célunk a gyermekek érdekeinek érvényesítése.  

A „Gyermekbarát Település” programunkkal szerzett
tapasztalataink alapján elmondható, hogy a jógyakorlatokon
nyugvó iránymutatás segítségével bármely település
„gyermekbarátabbá” válhat. 
Várjuk további önkormányzatok jelentkezését, akik
szeretnének gyerekbarát környezetet fejleszteni, tanácsadó
szakembereink készséggel segítenek!

 

 

UNICEF Magyarország

https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/az-unicef-magyarorszag-is-reszt-vett-a-8-keruleti-onkormanyzat-gyerekbarat-jozsefvaros-koncepciojanak-kialakitasaban
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/az-unicef-magyarorszag-is-reszt-vett-a-8-keruleti-onkormanyzat-gyerekbarat-jozsefvaros-koncepciojanak-kialakitasaban
https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/unicef-gyerekbarat-telepules


Rajtad áll a jövőd program

A Rajtad áll a jövőd! program 2022-ben a szakképzési
intézményekben tanuló fiatalokat hívja közös gondolkodásra
és problémamegoldásra. 
A program első szakaszában, 5 településről 6 intézmény
bevonásával közel 200 diák beszélgetett arról, hogy milyen
problémákkal, nehézségekkel küzdenek ők maguk és társaik,
de beszélgettek arról is, hogy mi az, ami jól működik, mi az,
ami fejlesztésre szorul, és mi az, aminek a létrejöttét ők maguk
is szívesen szorgalmaznák az iskolájukban, környezetükben. 
Utóbbi lehetőségeket tovább gondolva, a fiatalok csapatokat
alkotva pályázatot nyújthattak be az alábbi témák mentén:
oktatás, fiatalok részvétele a döntéshozatalban,
környezetvédelem, lelki egészség. A pályázati szakasz
szeptember 23-án zárult, melynek eredményeképpen a
sikeresen pályázó csapatok részt vehetnek a program
következő szakaszában, ahol szakmai segítséget kapnak
ötleteik megvalósítására. A legjobb 12 csapat október 8-án
kezdi meg a közös munkát.

 

UNICEF Magyarország



MENTÁLIS EGÉSZSÉG PROGRAMOK
Az UNICEF Magyarország küldetésének fontos része a hazai
családok lelki, mentális egészségének megóvása. A nemzetközi
kutatások, valamint a hazai vizsgálatok bizonyítják, hogy a
világjárvány a gyermekek mentális jóllétét veszélybe sodorta.
Erre reagálva az UNICEF Magyarország 2021-ben elindította
Lélekemelő Programját6, mely a gyermekekkel foglalkozó
szakembereknek, továbbá családoknak, szülőknek és
gyermekeknek segít abban, hogy az azóta eszkalálódott
kritikus, nehéz helyzetekkel (pl. világjárvány negatív hatásai,
ukrajnai háború, szülők egzisztenciális bizonytalansága,
gazdasági nehézségek) megküzdjenek.
Az Ingyenes szupervíziós programban 308 gyermekekkel
foglalkozó szakember vett részt a programban, melynek
keretein belül 477 szupervízió valósult meg. Nyáron nagy
sikere volt az online mentálhigiénés gondozásnak – 18 új
szupervizált részesült ellátásban, valamint 2 új szupervizor
csatlakozott a munkához –, valamint ősszel is folytatódik a
támogató szolgáltatás. Októberben az önkéntes
szupervizorokkal találkozót tervezünk, ahol a tanulságokról,
tapasztalatokról értekezünk. 2022 tavaszán a szülők ingyenes,
kiscsoportos foglalkozásokon vehettek részt, hogy szakmai
segítséghez jussanak akkor is, ha anyagi lehetőségeik
egyébként nem engednék, hogy szakemberhez forduljanak. 

 

UNICEF Magyarország

https://unicef.hu/mentalis-egeszseg#firstsection
https://unicef.hu/szupervizio-gyermekvedelemben-dolgozoknak
https://unicef.hu/mentalis-egeszseg/szulotamogato-csoportok


A szülőtámogató csoport tanulságairól tudományos összefoglaló készült,
melyet október 10-én, a mentális egészség világnapján teszünk közzé, valamint
Mindennapi Pszichológia Magazin 2022/05. számában fog megjelenni
októberben a tanulmány. Mindez jó alapot szolgáltat a további advokációra,
miszerint a pszichológiai szolgáltatásokhoz való hozzáférést állami szinten kell
növelni, különösen az alacsony jövedelmű családok számára. 
A lelki egészségóra a gyermekek számára megrendelhető ingyenes, interaktív
foglalkozás, melynek kifejezetten a gyerekek mentális egészsége áll a
fókuszában. A foglalkozásokat iskolapszichológusok, egészségfejlesztő
szakemberek tartják 5-12. osztályos gyermekek számára. Nyáron 6 foglalkozás
valósult meg a fővárosban és vidéken egyaránt, melynek köszönhetően 177
gyermekhez jutott el a program. 
Ahhoz, hogy minél több gyermek mentális jóllétéért tudjunk tenni, 2022 őszén
újabb lelki egészségóra trénerképzést indítunk 4 csoportban: Veszprémben,
Debrecenben és a fővárosban iskolapszichológusok számára, valamint a
fővárosban pedagógusok számára. A képzés végére reményeink szerint 60
önkéntes trénerrel bővül majd a hálózat, így összesen közel 100 önkéntes lelki
egészségóra tréner tehet majd a jövőben a gyermekek és a fiatalok mentális
egészségéért.
Az UNICEF Magyarország ingyenes online kurzussal segíti a pedagógusokat,
hogy képesek legyenek felismerni és lehetőség szerint meg is előzni a
gondjaikra bízott diákok komolyabb mentális problémáit – valamint megőrizni,
adott esetben helyreállítani saját lelki egészségüket is. A Lélekemelő program
pedagógusoknak címet viselő 5 részes, videókkal kiegészített e-learning
anyagot eddig 1113 személy töltötte le.
A Lélekemelő program pedagógusoknak kurzus mintájára 2022. október 10-én
jelenik meg a szülők számára szóló 5 részes, videókkal kiegészített e-
learning anyag. A Lélekemelő program szülőknek című e-learning anyagban
olyan jeles szakemberek adnak tanácsot, mint Labancz Dániel, Langer Viola,
Szigeti Réka és Peer Krisztina.
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https://unicef.hu/mentalis-egeszseg/e-learning-pedagogusoknak
https://unicef.hu/lelekemelo-program-szuloknek


Parenting Together – online képzés értelmi
fogyatékos, 0-7 éves gyerekek szüleinek

A Parenting Together Erasmus+ projekt keretében elkészült a
gyermekjogi szemléletű, saját tempóban végezhető online
képzés magyar változata. A tanfolyam célja, hogy támogassa a
szülőket, akiknek értelmi fogyatékos gyermekük van, vagy akik
gyanítják, hogy gyermeküknek ilyen fogyatékossága lehet. A
program elsősorban a fiatalabb, 0–7 éves gyermekek szüleit
célozza, de az alkotók remélik, hogy az idősebb gyermekek
szülei is találnak számukra releváns információkat.
A tanfolyamot görög, magyar, holland és portugál szervezetek
a témában jártas szakemberei dolgozták ki. A kidolgozásban
részt vett az Európai Szülők Magyarországi Egyesületének
anyaszervezete, a Parents International, továbbá magyar
partnerként a KincsŐ Alapítvány. A kurzus elméleti anyagokat,
önreflexiós és más gyakorlatokat, olvasmányokat tartalmaz,
amelyek útmutatást kívánnak nyújtanak a nehéz helyezetekben
és segíteni kapcsolatba kerülni más szülőkkel és
szakemberekkel.
A tanfolyam hat moduljához a szerzők olyan témákat
választottak, amelyek gyakran jelentenek kihívást az értelmi
fogyatékos gyermekek szülei számára:

 

Európai Szülők Magyarországi
Egyesülete (ESZME) 



Út a diagnózishoz
Együttműködés a szakemberekkel és a fejlődés segítése otthon
Az inkluzív és speciális oktatás támogatása
A fogyatékosság társadalmi modellje
Családi és közösségi integráció
Szülői jólét 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
A projekt további részében, várhatóan októberben, a képzés sikerét is
támogató további publikációk készülnek el: egyrészt a fogyatékos
gyerekek jogainak védelmét szolgáló esetmenedzsment kézikönyve,
másrészt a pedagógusoknak és a többi szülőnek szóló, jelenléti képzési
program.
Az online képzés itt érhető el magyarul:
https://course.parentingtogether.eu/?
lang=hu&_ga=2.233101918.1372878134.1664446011-
163833536.1664446011#
A projekt honlapja: https://parentingtogether.eu/
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Iskolai inklúzió az iskolai mindennapokban – hétvégi képzések
tanároknak, iskolaigazgatóknak és tanárjelölteknek

 
Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete az Iskolaigazgatók
Európai Egyesülete, az ESHA partnereként, Inscool II (ez a helyesírás,
Ági) program keretében 2 napos, bentlakásos, teljes egészében
finanszírozott képzéseket szervez 2023 márciusában és áprilisában. A
képzés célja, hogy segítse a gyakorló iskolaigazgatókat, pedagógusokat,
továbbá a jövő pedagógusait napi iskolai munkájuk során az
inklúzióban, a kapcsolódó kihívások kezelésében. A képzések során
lehetőség nyílik az önreflexióra, a szakmai tapasztalatok cseréjére, új
módszerek megismerésére. A program segítséget ad a családokkal,
helyi közöségekkel való szorosabb együttműködés kialakításához vagy
a diákok egyéni inklúziós igényeinek kezeléséhez éppúgy, mint az
olyan, az inklúziót akadályozó, sokszor érzékeny problémák
megoldásához mint például a tanárok és más felnőttek által elkövetett
bullying. 
 
A képzés részleteiről érdeklődni és jelentkezni az
europaiszulok@gmail.com címen lehet.
A projekt weboldala https://www.inclusiveschools2.net/
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A szülők szerint több ok miatt is veszélyben van a gyerekek
oktatáshoz való joga

A korszerűtlen oktatási módszerek és a túl sok házi feladat veszélyezteti
leginkább a gyerekek megfelelő oktatáshoz való jogát a szülők szerint. A
tanévkezdés előtt közvetlenül zárult kutatásban résztvevők közül a
pedagógus végzettségűek és a „laikus” szülők egyaránt pillanatnyilag az
egyik legnagyobb problémának a Covid-19 ellen oltatlan gyerekek ma is
érvényben levő diszkriminációját tartják, és egyetértés van abban is, a
korszerűtlen tananyag is nagy gond. Míg a pedagógus végzettségű
válaszadók a pedagógusbéreket tartják a legnagyobb gondnak, a nem
pedagógus szülők inkább tartanak a vadsztrájkoktól. A tanárhiány még a
pedagógus végzettségűek körében is csak az ötödik helyen „végezett”, az
átlagszülő pedig nem tartja jelentősnek a problémát.
Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME) időről időre
megkérdezi a szülőket aktuális kérdésekről. Mivel az ESZME képviselője
vállalta a Gyermekjogi Civil Koalíció Oktatási Munkacsoportjának vezetését,
idén nyáron arra kérték az egyesület tagjait, hogy írják le, melyik 3
probléma az, ami a legnagyobb mértékben veszélyezteti a gyerekek
oktatáshoz való jogát, amelyet az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szabályoz
és garantál. A nyitott kérdésekre válaszként megnevezett 3 legfontosabb
probléma mellett arra is kérték a válaszadó szülőket, hogy a sajtóban
szereplő, illetve korábbi kutatásaikban feltárt problémákról írják meg,
mennyire tartják jelentős veszélynek. A kérdésekre, amelyekre június 25. és
augusztus 15. között lehetett válaszolni, ismét nagyon sok szülő, 17847
ember válaszolt.
Részletesebb információk itt:
https://europaiszulok.wordpress.com/2022/08/26/a-gyerekek-
tanulashoz-valo-joga-egyertelmuen-veszelyben-van-gyorselemzes-
tanevkezdesre/

 

Európai Szülők Magyarországi
Egyesülete (ESZME) 

https://europaiszulok.wordpress.com/2022/08/26/a-gyerekek-tanulashoz-valo-joga-egyertelmuen-veszelyben-van-gyorselemzes-tanevkezdesre/


2022. augusztus 5-én, Janusz Korczak mártírhalálának
80. évfordulója alkalmából online konferenciát szervezett
a Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek
Szakosztály - Korczak Munkabizottsága. 

A Gyermekjogi Civil Koalíció nevében Lux Ágnes mondott
köszöntőt, majd a referátumokat gyakorló pedagógus,
gyermekvédelmi szakember, neveléstörténész, pszichológus,
irodalomtörténész-műfordító, egyetemi oktató,
kórházpedagógus, szociálpedagógus, hitközségi elnök
tartották. Az emlékezés mellett fontos összehasonlítást
hallhattunk Janusz Korczak és Sztehlo Gábor munkásságát
illetően. A megszólalók rendre párhuzamot vontak a mai
gyermekélet anomáliái és a 80 év előtti helyzet között. Drámai
fináléként hangzott el videófelvételről az ukrán
partnerszervezet elnökének, Szvetlana Petrovszkajának
videóüzenete a háborús agressziót szenvedő ukrajnai anyák és
gyermekek védelmében.

 

 

Magyar Pedagógiai Társaság
Gyermekérdekek Szakosztálya –

Korczak Munkabizottság 



Az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványánál idén
kezdődött egy playback színházi program, melynek keretében
kollegáink és az SOS-ben nevelkedő gyermekek/fiatalok
találkoznak legalább havonta egyszer és használnak színházi,
improvizációs technikákat, ezzel segítve traumáik, nehézségeik,
érzelmeik feldolgozását, jobb megértését. Tapasztalatunk, hogy
nagyon sokat tanulnak kollegáink egymás történeteinek
megéléséből, közelebb kerülnek egymáshoz, sűrűbb lesz a
szervezet szövete. Az eszköz annyira hatásosnak bizonyul saját
szervezetünk keretei között, hogy a gyermekvédelemben
szélesebb körben is ajánljuk ezt az eszközt, azonban jelenleg
arra fókuszálunk, hogy az SOS-en belül magabiztosan
használjuk ezt az eszközt, ami egy hosszabb tanulási folyamat. A
playback színházról bővebben itt olvashattok.
Október elsején indul útjára az SOS új nemzetközi
projektjének hazai verziója, Together we can címmel, ami a
gyermekek, fiatalok részvételét, információval felvértezését,
tudatosságuk növelését tűzi ki célul. A projektben fiatal
tapasztalati szakértők képzik majd a gyermekvédelmi
gondoskodásban élőket, s céljuk az önkormányzatiság és
demokrácia alapelveinek bemutatása és megtanítása gyakorlati
feladatok, s öteletek megvalósításán keresztül. Ehhez a
projekthez kapcsolódik YouthPower nevű rövid projektünk,
mely az SOS Gyermekfaluban nevelkedő fiatalok közösségi
munkáját és érdekérvényesítő képességét hivatott erősíteni,
előmozdítja a hatékony érdekképviseletet és kommunikációt,
amit a gondoskodásból kilépve hosszabb távon hasznosíthatnak
majd a gyermekek, fiatalok.

 

 

SOS Gyermekfalvak Magyarországi
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https://www.facebook.com/playbackszinhaz/


Az SOS Gyermekfalu a nyáron zárta le a traumatudatos
képzését. Online traumafórumát ekkor nyitotta meg
kezdetben zárt facebook csoport formájában, amit most
nyit meg a szélesebb szakma képviselői felé. A fórum
mint egy tudásbázis és traumatudatosság mellett
elkötelezett közösségként működhet tovább, s terjeszti
megszerzett értékes tudását a traumaérzékenység
pozitív hatásairól, ahova várjuk érdeklődők jelentkezését,
bekapcsolódását.

Az idei évben hangsúlyt fektettünk továbbá a
szexedukációra, kollégáink kidolgoztak nevelőszülőknek
szóló 3 napos képzést, ahol különböző csoportos
feladatokon keresztül közelebb kerülhetnek a résztvevők
a szexualitással kapcsolatos problémák megértéséig, s a
képzés végére bátrabban, nyíltabban állhatnak hozzá
gyermekeik kérdéseihez, problémáihoz. Az elmélyülést a
témában és a többszempontú szemlélet megismerését is
hivatott szolgálni egy csodálatos színházi társulat
előadása a témában, az #en is# engem is csoport, akik
feledhetetlen érzékenységgel és mélységgel mesélnek el
megtörtént szexuális abúzusokat az áldozat és elkövető
szempontjából is. Ezenkívül szeptemberi szakmai
napunkon Kecskeméten Dr. Hevesi Krisztina mesélt saját
eseteiről, s a gyermeki fejlődésről és a szexualitás
alapjairól és nehézségeiről a mai világban.

 

SOS Gyermekfalvak Magyarországi
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2022 harmadik negyedévében az alapjogi biztos több,
érdeklődésre számot tartó gyermekjogi tárgyú átfogó
vizsgálatát zárta le jelentéssel:

A biztos jelentésében szülői konkrét
panaszbeadványok alapján átfogó módon vizsgálta a
szülői felügyeleti joggal rendelkező, különélő szülők
tájékoztatáshoz való jogának tartalmát és annak
gyakorlati érvényesülését a gyermek iskoláztatása,
illetve egészségügyi adatainak megismerése kapcsán.
Az ombudsman jelentésében az egyedi ügyekben tett
megállapítások mellett rendszerszintű, a szabályozás
egyértelműségét, valamint a jelenlegi jogalkalmazási
gyakorlat egységességét és a szülői joggyakorlást
segítő kezdeményezések sorával fordult a területtel
érintett szaktárcákhoz.
 A biztos hivatalbóli eljárás nyomán, gyermekvédelmi
rendszer működése kapcsán kiadott jelentésében
feltárta, hogy az általa vizsgálható hatóságok részéről
az ügyben nem történt mulasztás, ugyanakkor a
jogszabályi környezet egyes hiányosságai is
közrejátszottak a győri tragédia bekövetkezésében. Az
ombudsman szerint a tragédia után számos előrelépés
történt az irányadó jogszabályi rendelkezések
módosításával és ajánlásait is ezek figyelembevételével
fogalmazta meg.

1.

2.

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
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https://www.ajbh.hu/documents/10180/7255773/Jelent%C3%A9s+a+gyermekv%C3%A9delmi+rendszer+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9t+%C3%A9rint%C5%91+%C3%A1tfog%C3%B3+vizsg%C3%A1lattal+%C3%B6sszef%C3%BCgg%C3%A9sben+1066_2022.pdf/6cf32ac0-3cea-bb0b-42e5-b4760ed735f3?version=1.0&t=1661242212285


3. A biztos egy másik, a digitális gyermekvédelem
jogvédelmi és szankciórendszerét átfogóan áttekintő,
átfogó jelentésében azt állapította meg, hogy a gyermekek
jogait, a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét
tükröző szabályozás gyakorlati érvényre juttatása jelenleg
akadályozott. Aggályos a kiemelt jogvédelmi feladatot
ellátó, szolgáltatást nyújtó intézmények működésében a
szabályozás szerteágazó jogi háttere, a mechanizmusok
párhuzamossága, töredékessége, az átláthatóság, a
tényleges hozzáférhetőség, a monitoring hiánya, az egyes
eszközök alacsony ismertsége, illetve a funkcióját vesztett,
kiüresedett hatáskörök. Az ombudsman ennek megfelelően
a jelenlegi helyzet javítására az érintetteknek egy komplex
ajánláscsomagot fogalmazott meg.

4. Az alapjogi biztos a januári újpesti tragédia nyomán
indított hivatalbóli vizsgálatot annak feltárására, hogy az
óvodákban és iskolákban jelenleg milyen szabályozás és
gyakorlat működik az életveszélyes allergiás, anafilexiás
reakciók felismerésére, illetve azonnali kezelésére. Az
ombudsman jelentésében megállapította, hogy az az
adrenalin hatóanyagú injekciók jelenleg nem állnak
kötelezően rendelkezésre az intézményekben, illetve nem
megoldott a dolgozók megfelelő felkészítése sem azok
használatára, ezért több ajánlást is megfogalmazott.
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 5. Az ombudsman egy szülői panasz nyomán
vizsgálta a tankerület valamint a járási hivatal
eljárását egy tanuló független bizottság előtti
vizsgájának biztosítása kapcsán és arra jutott, hogy
a tankerület hatásköre hiányában, tévesen járt el az
ügyben. Az ombudsman jelentésében visszásságot
állapított meg és – a kormányhivatal álláspontját
osztva – kezdeményezte az ügyben a vizsga későbbi
biztosítását, felhívta a figyelmet a jövőbeli helyes
jogértelmezésre.

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/7255773/Jelent%C3%A9s+a+tanul%C3%B3+tud%C3%A1s%C3%A1nak+f%C3%BCggetlen+vizsgabizotts%C3%A1g+el%C5%91tti+sz%C3%A1mad%C3%A1s%C3%A1val+%C3%B6sszef%C3%BCgg%C3%A9sben+2571_2022.pdf/5ddf424c-21d9-74af-20b0-18142ba6fc3a?version=1.0&t=1658815735749
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