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Az 1989. november 20-án elfogadott ENSZ Gyermek jogairól
szóló egyezménye minden gyermekjogi diskurzus alapköve.

November 20 az egyezmény elfogadása óta a
Gyermekek, gyermekjogok világnapja. Az egyik

legszélesebb körben elfogadott emberi jogi egyezményünk
rendelkezik arról, hogy a világ minden táján minden

gyermeknek - körülményeitől függetlenül - joga van az
elérhető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz

és minőségi oktatáshoz és szociális biztonsághoz. A
szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának

kitett gyermekek nagyobb valószínűséggel szembesülnek
nehézségekkel az alapvető szolgáltatásokhoz való

hozzáférés terén, különösen a vidéki, távoli és hátrányos
helyzetű területeken.

 
Az EU Gyermekjogi Stratégiája megerősítve az

egyezményben foglaltakat úgy fogalmaz, hogy a gyermekkor
az élet kulcsfontosságú szakasza, amely nagymértékben

meghatározza későbbi fizikai és mentális egészséget. 
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 A gyermekkori jólét és jóllét együttesen szolgálja a gyerekek
örömteli gyermekkorát és jó esélyt a későbbi, felnőttkori

sikerességre.
 

A Gyermekjogi Civil Koalíció több alkalommal foglalkozott nemcsak az
EU Gyermekjogi Stratégiájában foglaltak melletti kiállással, hanem

következően a hazánkra is kötelező erővel bíró ENSZ Gyermek jogairól
szóló egyezményében foglaltakra is kiemelten fontosnak tartja azon

gyermekjogi szempontból is fontos ügyek napirenden tartását, amelyek
kevesebb hangot kapnak a közbeszédben.

 
Ezért foglalkoztak idén munkacsoportjaink a szakellátásban élő

gyermekek helyzetével, indítottunk sorozatot “Beszélnünk kell …!”
címmel a gyermekszegénységről, kezdte meg munkáját a gyerekek  

részvételével foglalkozó munkacsoportunk, s ezért választottuk idei
gyermekjogi konferenciánk kiemelt témájául a “láthatatlan gyerekek”

körében, az Ukrajnában kitört háború sajnálatos
következményeképpen hazánkba érkező gyermekcsoportok

(köztük mélyszegénységből érkező gyerekek) helyzetének vizsgálatát is.
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9:00 – 9:20

09:20 – 9:30 

9:30 - 10:00

10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

DR. KATONÁNÉ DR. PEHR ERIKA 

SZLANKÓ VIOLA 
Gyermekvédelmi igazgató, UNICEF Magyarország
Köszöntő

A Gyermekjogi Civil Koalíció vezetőségének tagja 
Beszámoló a Koalíció éves tevékenységéről

DR. SZALAYNÉ DR. SÁNDOR ERZSÉBET 
A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
bizoshelyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
A roma gyermekek oktatásának egyedi és rendszerszintű
hiányosságai - a nemzetiségi ombudsmanhelyettes
tapasztalatai
 

DR. HERCZOG MÁRIA 

A Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület elnöke
"Adjunk elsőbbséget az első éveknek!" - Az Európai Unió 
 koragyermekkorról szóló kampányáról 

KÁVÉSZÜNET 

  

10:40 – 10:50 

AZ UKRAJNÁBAN ZAJLÓ HÁBORÚ GYERMEKJOGI KÖVETKEZMÉNYEI
HAZÁNKBAN 
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Darvas Ágnes és Lux Ágnes a munkacsoport vezetői 
Bognár Katalin, Menedék Egyesület
Benkő Eszter, Magyar Helsinki Bizottság 
Moldován Szilvia és Pletser Ágnes, TaLéTa Interkulturális Központ és
Inkubátorház 
Fedorkó Boglárka, Romaversitas Alapítvány
Kovács Krisztina, UNHCR Central Europe 
Sara Yasan, education specialist UNICEF, Europe and Central Asia Regional
Office Refugee Response in Hungary  

Kerekasztal-beszélgetés a gyermekvédelem és az oktatás kérdéseiről az
Ukrajnából érkező gyermekek és családjaik vonatkozásában  a Koalíció
Gyermekjólét munkacsoportja szervezésében (szinkrontolmácsolás biztosított)

10:50 – 12:10 

DR. RUTAI ZSUZSANNA 
 
  
Nemzetközi gyermekjogi szakértő, a Kiskompasz társszerzője
Módszertani ajánló: Kiskompasz kézikönyv a gyerekek emberi jogi neveléséhez 
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12:40 – 14:20

 
 
 
 
 

14:20 – 15:40 

 

A NEVELŐSZÜLŐI HIVATÁS MINŐSÉGI KÉRDÉSEI,
KIHÍVÁSAI ÉS SIKEREI.

A GYEREKEK ÉRDEMI ÉS BIZTONSÁGOS RÉSZVÉTELE 

Németh Barbara, Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a
munkacsoport vezetője
Táler Orsolya, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Buday-Palotay Lilla, Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és
Darvas-Tanács Hanna Gyermekjogi Követ 
Halász Minka, UNICEF Magyarország és Vecsernyés Panka Fiatal
Nagykövet 

Kerekasztal-beszélgetés a Koalíció Gyerekek érdemi és biztonságos
részvételével foglalkozó munkacsoportjának szervezésében
Célok: miért vonjuk be a gyerekeket a róluk szóló munkánkba?
Módszerek: hogyan lesz az biztonságos és jó a gyerekeknek, és
fenntartahtó és hasznos a szakembereknek? 
Esettanulmányok 

András Katalin (Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató)
Szilvási Léna (SOS Gyermekfalvak)
Soltis Lilla (SION)
Báló Ottília (Fészek Nevelőszülői hálózat)
Böröcz Virág (OGYSZ)
illetve egy nevelőszülő és egy nevelt gyermek. 

Kerekasztal-beszélgetés a Koalíció Alternatív gondoskodás
munkacsoportjának szervezésében a nevelőszülői ellátás mai
helyéről és szerepéről ( benne a nevelőszülői munka minőségéről,
a magas minőséghez szükséges feltételekről, ennek részeként a
rekrutálás nehézségeiről, a megbecsültségről valamint a képzések
minőségéről). Fiatal tapasztalati szakértőnket a nevelőszülőségről,
mint megélt saját élményéről fogjuk kérdezni, annak
negatívumaival és pozitívumaival együtt.
Moderátor: Oláh Lili (SOS Gyermekfalvak)
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EBÉDSZÜNET 12:10 – 12:40 



 
 

Kapcsolódj be online:
 ITT 

 
 

További információ:
info@gyermekjogicivilkoalicio.hu
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A konferencia
támogatója:
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