
A Gyermekjogi Civil Koalíció 2022. november 22-i konferenciáján 18 éven aluli
gyerekek is részt vesznek, ezért kérjük olvasd el az alábbi dokumentumot és tartsd be
annak szabályait.

Alapelvek felnőtt résztvevők számára

● Adj teret a gyerekek és a fiatalok számára, hogy véleményüket szabadon, különféle
formákban (írott, beszélt, rajzolt stb.) fejezhessék ki.

● Tartsd tiszteletben, hogy a gyerekek önkéntes alapon vesznek részt. Nem kötelesek
válaszolni a kérdésekre vagy észrevételeket tenni.

● Beszélj úgy a gyerekekhez, mint a többi felnőtthöz.
● Használj olyan szavakat, kifejezéseket, amelyek mindenki számára érthetőek.
● Értékeld, hogy minden résztvevő kifejezi a véleményét. Ne gyakorolj nyomást a

gyerekekre, hogy a nemzedékük, az iskolájuk, az országukban élő gyerekek stb.
nevében beszéljenek.

● Ne erőltesd rá a gyerekekre a véleményed, és ne mondasd ki velük a saját
gondolataid, nézőpontjaid. Hagyd, hogy az önálló véleményüket mondják el a fiatalok
mindenféle befolyás, nyomás nélkül.

● Ne fényképezz, videózz előzetes engedély nélkül. Ne írd ki a gyerekek tartózkodási
helyét, vezetéknevét vagy egyéb olyan adatot, amely lehetővé tenné az
azonosításukat.

Ha online veszel részt az eseményen:
● Tartsd tiszteletben, hogy a gyerekeknek joguk van eldönteni, hogy mikor akarják

bekapcsolni a mikrofont és a kamerát. Soha ne ragaszkodj ehhez. Hagyd, hogy a
gyerekek az „üzenet mindenkinek” funkciót használják.

● Tartózkodj a gyerekekkel való kapcsolatfelvételtől. Felhívjuk a figyelmed, hogy az
eseményen részt vevő gyerekekkel bármilyen magánbeszélgetés, privát csevegés,
privát üzenetküldés vagy videohívás tilos, kapcsolatfelvétel csak a gyerekek
biztonságáért felelős felnőttön keresztül lehetséges. Ha kérdést szeretnél feltenni egy
gyereknek online eseményen, használd a „mindenkinek” csevegési lehetőséget.
Kérjük, semmilyen módon ne próbálj közvetlenül kapcsolatba lépni a gyerekekkel.

● Ne készíts képernyőképeket a gyerekekről előzetes engedély nélkül

Biztonsági intézkedések

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány felelős a gyerekek részvételéért az eseményen. Ha
bármilyen kétséged, kérdésed vagy aggályod van egy gyerek résztvevő jóllétével vagy
biztonságával kapcsolatban, kérjük, fordulj Németh Barbarához vagy Sall Zsófiához.

A kijelölt személy állandóan jelen lesz az esemény alatt. Támogatja a gyerekeket,
gondoskodik arról, hogy jól érezzék magukat, és hogy részvételük értelmes, biztonságos
legyen.



Ha úgy látod vagy annak a gyanúja merül fel, hogy valaki nem megfelelő módon viselkedik
egy gyerekkel, kérjük, azonnal lépj kapcsolatba a gyerekek részvételéért felelős személlyel.
Az ő feladata, hogy minden kérdést az egyes eseteknek megfelelően, kellő érzékenységgel
kezeljen. Ne próbáld egymagad megoldani a kérdést, ne folytass közvetlen beszélgetést az
érintett gyerekkel.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy eltávolítsák az eseményről és/vagy letiltsák a
hozzáférést azon résztvevők számára, akik nem tartják be az ebben a dokumentumban leírt
szabályokat, nem megfelelő módon viselkednek, vagy veszélyt jelentenek az eseményen
résztvevő gyerekek számára.

A szervezetektől (UNICEF, Kék Vonal, Hintalovon) érkezett gyerekek részvételét a saját
szervezetük támogatja, előkészítő találkozót szerveztek, hogy a gyerekek biztonsággal
tudjanak részt venni az eseményen.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány a Gyermekvédelmi Irányelve szerint dolgozik közösen
gyerekekkel, amelyet itt elolvashatsz. Ha kérdésed van a gyerekrészvétellel kapcsolatban,
akkor írj a barbara.nemeth@hintalovon.hu-ra.

https://hintalovon.hu/iranyelvek/
mailto:barbara.nemeth@hintalovon.hu

