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Alternatív gondoskodás munkacsoportunk izgalmas online szakmai
beszélgetést szervezett a kisgyermekek családjukból való
kiemelésének megelőzéséről 2022. november 7-én gyermekvédelmi
szakemberekkel. Megnézheted felvételről itt:

Idén ismét megrendeztük Gyermekjogi Konferenciánkat közel 100
(online-offline) résztvevővel. A konferencia előadásainak,
beszélgetéseinek felvételei elérhetők Fb oldalunkon, és honlapunkon
is.

https://fb.watch/hmJqTWPQR1/  

 

A GYERMEKJOGI
CIVIL KOALÍCIÓ HÍREI  



Új taggal bővültünk, üdv a csapatban :
Romaversitas Alapítvány! 

A GYERMEKJOGI
CIVIL KOALÍCIÓ HÍREI  

https://romaversitas.hu/
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Tüntetések, polgári engedetlenség vs. a gyerekek oktatáshoz
való joga

Tüntető gyerekek

A gyerekek oktatáshoz való joga alapjog. Törvény biztosítja. Érdemes
tehát alaposan végiggondolni mi és hogyan sérti, sértheti ennek az
alapjognak az érvényesülését. Sorra vettük az éves Gyermekjogi
jelentések vonatkozó részeit, 2016-tól 2021-ig.
https://hintalovon.hu/2022/12/02/tuntetesek-polgari-
engedetlenseg-vs-a-gyerekek-oktatashoz-valo-joga/

A gyerekeknek is joga van tüntetésen kifejezni a véleményét. A
Hintalovon felnőtteknek és gyerekeknek szóló anyagai a gyerekek
biztonságos, önkéntes részvételét támogatják. 
Mire figyeljen a gyerek, ha tüntetésre megy?
15 pontban szedte össze, amit diákként fontos tudni a tüntetésen
való részvételről, és videós kisokost készített arról, amit egy ilyen
döntéshez tudni érdemes.
Hogyan segíthetünk a tüntetésre készülő gyerekeknek?
Tanácsok pedagógusokkal szolidaritást vállaló, tüntetéseken és
tanársztrájkon résztvevő diákoknak és szüleiknek.
Mit tehetsz felnőttként, amikor a gyerekek kiállnak a véleményük
mellett?
Minősítés és a szavaik kiforgatása helyett összefoglaltuk mit tehetsz
meg és mit érdemes átgondolnod felnőttként, amikor a gyerekek
kiállnak a saját véleményük mellett.
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Gyermekjogok Világnapja 2022. – Van mit ünnepelnünk?

Új EU szabályozás készül a gyerekekkel szembeni szexuális
erőszak megelőzésére

Szakzsargon szerda

31 évvel a Gyermekvédelmi Egyezmény, és 25 évvel a
Gyermekvédelmi Törvény elfogadása után azt látjuk, hogy a komoly
rendszerszintű problémákra 2022-ben olyan időszakos krízisek is
rárakódtak, amelyek túlnőnek a jogalkotás vagy a kommunikáció
kompetencia területein. Szavakkal nem megoldható kihívásokról van
szó. A munkaerőhiány, az állami gondoskodás rendszerén belüli
kapacitás problémák, és a gyermekvédelmet érintő strukturális
nehézségek ráadásul pont azokat a régiókat sújtják különösen, ahol
alapból több és jobb ellátórendszerre lenne szükség. 
https://hintalovon.hu/2022/11/21/gyermekjogok-vilagnapja-2022-
van-mit-unnepelnunk/ 

ECPAT tagszervezetként benyújtottuk javaslatainkat a gyermekek
szexuális zaklatásának megelőzésére és leküzdésére vonatkozó új EU
szabályozáshoz

A Szakzsargon Szerda sorozat 2022 nyarán indult, azzal a céllal, hogy
közérthető, gyakorlati példákkal kiegészített és szakmai
háttéranyagokkal megtámogatott leírásokkal segítsük azokat, akik
gyermekjogi, gyermekvédelmi kifejezésekkel találkozva nem biztosak
abban, hogy melyik mit is jelent pontosan. Új kifejezések minden
szerdán a Hintalovon Facebook oldalán!
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https://hintalovon.hu/2022/11/03/uj-eu-szabalyozas-a-gyerekekkel-szembeni-szexualis-eroszakban/
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Mit jelent a gyerekrészvétel?

Milyen az ideális ügyvéd egy gyerek számára?– videó

Hogyan segíti Gyermekvédelmi irányelvünk a
gyerekönkénteseinkkel való munkánkat?

Ügyvezető igazgató a Hintalovon Alapítványnál

Új tájékoztató anyagok és összefoglalók érhetők el a gyerekrészvétel
elméleti és módszertani hátteréről a Hintalovon oldalán. Nem csak
szakmának! 
mit-jelent-a-gyerekreszvetel
leggyakoribb tévhitek

A CLEAR-Rights projekt Gyerek Tanácsadó Testületében részt vevő
fiatalok elmondták véleményüket arról, hogy milyen számukra az
ideális ügyvéd, aki mellett biztonságban éreznék magukat, és az a
környezet, amiben gyerekként könnyebben tudnák megélni az
igazságszolgáltatás útvesztőit. A 2021-es a PILnet Konferencián jogi
szakemberek hallgatták meg a gyerekek gondolatait, hogy a
későbbiekben minél körültekintőbben beépítsék a gyakorlatba az
elhangzottakat.

A Gyermekvédelmi irányelv jelentőségéről, annak fejlődéséről és
alkalmazásáról a Gyermekrészvétel programunk vezetője, Németh
Barbara és Boudykis Anna, gyermekjogi követünk tartottak előadást a
Keeping Children Safe online konferencia keretében.

Szeptembertől ügyvezető igazgatóval kiegészülve folytatja munkáját a
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány. Rohrböck Kinga az operációs
folyamatok kialakítása mellett az adományszervezési stratégia
meghatározásáért és megvalósításáért felel.
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Szociopoly – 2022

Egyesületünk több, mint 10 éve járja az országot a Szociopoly nevű
társasjátékkal – illetve a játék alapján készült színdarabbal –, hogy
bemutassa a szegénységet csak a hírekből ismerő közösségeknek,
diákoknak és felnőtteknek a mélyszegénység tényeit.
2022-ben 48 színházi előadást és 49 társasjáték-bemutatót tartottunk,
melyeken összesen kb. 2500 fő vett részt. A játékok fele Budapesten,
másik fele vidéken (Akasztó, Budakeszi, Bük, Csengőd, Csopak,
Dunaharaszti, Gyöngyös, Jánoshalma, Jászberény, Kalocsa,
Kazincbarcika, Kiskőrös, Kiskunmajsa, Nagykovácsi, Oroszlány,
Pesthidegkút, Soltvadkert, Solymár, Szeged, Szolnok, Szombathely,
Tázlár, Vác, Veszprém) zajlott és volt egy online bemutatónk is. 26
középiskolában jártunk, a felnőtt előadások közül 13 alkalommal a
Jurányi házban játszottunk és 49 meghívásnak tettünk eleget. A
Szociopolyt szociális intézmények, egyházi szervezetek és nagy
multinacionális cégek is hívják, többször szerepeltünk konferenciákon
és fesztiválokon is.
Idén két civil szervezettel szorosabb kapcsolatot is kiépítettünk: az SOS
Gyermekfalvakkal együttműködve készítettünk egy olyan változatot,
amelyben a nevelőotthonokba kerülő gyermekek problémái is
bemutatásra kerülhettek.
A Szociopoly tíz év után is gyakran kap sajtónyilvánosságot: többek
között az ATV, a Magyar Katolikus Rádió, a Klubrádió adott hírt rólunk,
az írott sajtóban a hvg, a Nők Lapja, a Magyar Hang és a Magyar
Nemzet számolt be a munkánkról az online hírportálok közül a 444.hu,
a telex, a 24.hu foglalkozott idén a Szociopolyval.

 

Gyerekesély Közhasznú Egyesület
(GYERE) 



 

Gyerekesély Közhasznú Egyesület
(GYERE) 

300. előadás a Jurányi
Inkubátorházban, Budapest 



 

Gyerekesély Közhasznú Egyesület
(GYERE) 

A Motiváció Egyesület
születésnapja, Szeged

Online Játék a Morgan Stanley
dolgozóival



ECLIPS projekt zárókonferencia 
2022. december 6-án megtartottuk az ECLIPS projekt záró konferenciáját
Belgiumban, Leuven városában, és online a projekt iránt érdeklődő lett,
magyar és olasz közönségnek. Az eseményen több száz szakember vett
részt: bölcsődei dolgozók, szakpolitikusok, egyetemi hallgatók, oktatók és
más, kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek. A nagyszámú érdeklődés
számunkra már önmagában hatalmas elismerés, és reméljük, hogy a 0-3 éves
korosztállyal foglalkozó szakemberek (és szülők) számára elkészült
traumatudatos ellátási útmutató és a bántalmazás szűrését és jelzését segítő
eszköz számos további szakember számára ad majd támpontokat a
mindennapi munkához.

https://nobadkid.org/eclips/ 

 

Pressley Ridge Magyarország
Alapítvány

https://nobadkid.org/eclips/


Ismerd meg az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét és a jogaidat
jelnyelven!

A Mikulás jelelni is tud!

2016-ban a School of Social Sciences, Education and Social Work at
Queen’s University Belfast készített egy videót, amely elmagyarázza a
gyermekeknek, hogy mi is az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, hogyan jött
létre és miért lehet fontos számukra. A magyar fordítást a Hintalovon
Gyermekjogi Alapítványnak köszönhetjük. 2022. november 20-ra – a
gyermekjogok világnapjára - a szerző engedélyével a SINOSZ elkészítette a
videó magyar jelnyelvi adaptációját, hogy a jelnyelvhasználó siket és
nagyothalló gyermekek számára is elérhető legyen ez a hasznos tudás. 
A videó itt tekinthető meg: https://youtu.be/KXDY7Sbc4z8

December 3-án a SINOSZ székházában több mint 50 siket és nagyothalló
gyerkőc várta izgatottan a nagyszakállút. Egy közösen megtanult jelnyelvi
versikével hívogatták, aki csak hamar meg is érkezett. Volt izgalom, hisz a
jó gyerekeknek ajándékot is hozott a puttonyába! A Télapó minden lurkót
megkérdezett, hogy szót fogadtak-e a szüleiknek az év során, és a
mikuláscsomag mellé jó tanácsokat is adott a megajándékozott
csemetéknek. A Mikulás mindenkivel szót ért, a jelnyelvhasználó
gyerkőcökkel természetesen jelnyelven kommunikál. ☺
A délután sok vidámsággal és játékkal telt: fotósarok, kézműves
foglalkozás, és csillámtetoválás is várta az érdeklődő kicsiket. 

 

Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége (SINOSZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=KXDY7Sbc4z8&t=0s


Fiatal Klímahősök Program

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 és iskolai osztályok 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. A programra jelentkező
fiatalok az ősz folyamán interaktív eseményeken vehettek részt a
fenntarthatóság jegyében, melynek kereteiben betekintést nyerhettek vállalati
és kormányzati színfalak mögé. A Gyermekjogok világnapján megrendeztük
Magyarország első fiataloknak szóló klímakonferenciáját, ahol a fiatalok 300
kortársukkal együtt mondhatták el véleményüket és válhattak a klímaválság
elleni küzdelem aktív befolyásolóivá. Eseményünk kitalálói és házigazdái a fiatal
fagyköveteink voltak, ők segítettek minket abban, hogy az elkészült edukációs
toolkit, a felvett szakértői videók, illetve a megrendezésre kerülő konferencia
tematikái a fiatalok korosztályát képviseljék.
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https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/a-magyar-fiatalok-90-szazaleka-szorong-a-klimavaltozas-miatt
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Rajtad áll a jövőd program

A Rajtad áll a jövőd! program pályázati szakasza 2022.
szeptember 23-án zárult. A programban résztvevő 6 iskolából
összesen 18 pályázat érkezett be, melyek közül a 12
legígéretesebb csapat lehetőséget kapott arra, hogy vállalati
mentorok segítségével megoldást találjanak a pályázatban
megfogalmazott – őket vagy a közösségüket érintő –
problémára. Az első személyes találkozóra 2022. október 8-án
került sor, melynek keretében a csapatok a tervezői
gondolkodás folyamatáról, valamint a kutatómunka céljáról és
módszertanáról tanulhattak.
Az ezt követő kutatómunka során a fiatalok körbejárták az
általuk megfogalmazott problémát és kérdőíves kutatást
végeztek az iskolájukban, közösségükben, majd annak
eredményeit a 2022. november 11-13-i Műhelymunka során
dolgozták fel. A Műhelymunka utolsó napján a csapatok egy
szakértőkből álló zsűri előtt prezentálták a problémára
kidolgozott megoldási javaslatukat. A 12 csapatból
kiválasztásra került az a 6 csapat, aki az elkövetkezendő
időszakban 300.000 Ft pénzügyi támogatásban és további
mentorációban részesül, hogy februárig elkezdhesse
megvalósítani a megoldási javaslatát.
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MENTÁLIS EGÉSZSÉG PROGRAMOK

A Lélekemelő Programunk fontos eleme az iskolai lelki
egészség órák megtartása, népszerűsítése: 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 foglalkozásokat, ezzel eljutva több,
mint 1000 gyermekhez. A program indulása óta 80 szakembert
(iskolapszichológust, pedagógust, gyermekvédelmi
szakembert) képeztünk ki az órák megtartására, akik a saját
iskolájukban, körzetükben tudnak eljutni a gyerekekhez. 
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Küzdelem a bántalmazás ellen
 

Az ősz folyamán az UNICEF Magyaroroszág széleskörű felmérést végzett a
magyar középiskolás gyerekek körében, iskolai zaklatással, az erőszak
elterjedtségének mértékével és működésmódjával kapcsolatban. A
megkérdezettek 66 százaléka arról számolt be, hogy tanulmányai során
rendszeresen éri vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak, az esetek
csaknem felében napi szinten. A magyar tizenévesek 85 százaléka már legalább
egyszer megtapasztalta az iskolai bántalmazást. Elmondásuk szerint a
bántalmazás gyakran az online térben is folytatódik személyes üzenetek
formájában, vagy a közösségi médiában. Kutatásunkból az is kiderült, hogy a
segítségkérés az eredmények szerint az esetek körülbelül felében hatékony, és
érdemi változást idéz elő. Legtöbben először a szülőkhöz, osztályfőnökhöz és
az osztálytársakhoz fordulnak, akiknek köszönhetően javul is helyzetük.
Szervezetünk fő célja a szülők, pedagógusok, oktatáspolitikusok, döntéshozók
figyelmének felhívása a téma fontosságára és a probléma súlyosságára, a
segítségnyújtás, valamint az érintett gyerekek támogatása, ezért is indítjuk el a
következő időszakban tudásmegosztó kampányunkat. A TikTok kampánnyal
felhívjuk a figyelmet a probléma súlyosságára, az online tudástárral pedig
lehetőséget biztosítunk arra, hogy az áldozatok és a szemlélődők minél
könnyebben és egyszerűbben juthassanak információhoz, tanácsokhoz és
támogatáshoz. 

Szakmai beszélgetést szervezetünk a téma tapasztalt hazai szakembereivel a
friss kutatási eredményekről. 
További tartalmak, fontos tudnivalók és hasznos tanácsok találhatók a 
 bántalmazás működésmódjáról és annak felismeréséről, megelőzéséről
szülőknek, pedagógusoknak és gyerekeknek:

Töltsd le: Gyermekvédelmi kisokos a bántalmazás ellen
KiberKresz: KIBER KRESZ az online bántalmazás ellen  
UNICEF HelpApp Segélyhívó Applikáció: HelpAPP  
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Emlékülés novemberben
A Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiumának
novemberi ülésén a 15 évvel ezelőtt rendezett 7. Nevelésügyi
Kongresszusra emlékezett - különös tekintettel a 2008. évben
az állam és a szakma közt még létezett párbeszédre, s a mai
diskurzus teljes hiányára.
Az ülésen Benedek András professzor vitaindítója nyomán több
szakosztály korreferátuma közt a Gyermekérdekek
Szakosztálya - Korczak Munkabizottság is vállalta a
hozzászólást ebben a szembenézési folyamatban. Makai Éva
adatok, és a szakosztály tagjainak korábban megküldött
véleményei alapján a gyermekvédelem és a gyermeki jogok
ellentmondásos, sokszor súlyos aggodalmakra okot adó
helyzetét vázolta - támaszkodva a GYCK , illetve a
kisebbségi ombudsmanhelyettes  állásfoglalásaira is. A
jogszabálydömping egyik fele feltételek híján alig éri el célját,
másik fele pedig egyenesen ellenkező hatásokat ér el – tette
szóvá. A korczaki tanítások jelenlétének hiányára is felhívta a
figyelmet, így különösen a gyermeki részvételt illetően.
Jelképes kérdésfeltevésnek szánta: hová lett az állampolgári
jogok biztosának Nádor utcai hivatalából - a költözés után - a
Korczak terem és az emléktábla, melyet 2012-ben nagy
nemzetközi részvétellel avattak fel. Az ülés teljes anyaga
megtekinthető a Magyar Pedagógiai Társaság honlapján. 

 

Magyar Pedagógiai Társaság
Gyermekérdekek Szakosztálya –

Korczak Munkabizottság 



Tizenhárom éve, hogy a karácsonyi időszakban segítünk
ünneppé tenni a legszegényebbeknek is ezeket a napokat.
Három dolgot próbálunk adni, cipősdoboz ajándékot a
gyerekeknek, élelmiszercsomagot a családnak, és brikettet is,
az ünnepi napok fűtését könnyítendő.
Eleinte csak Toldon szerveztük meg, ahol az alapítvány
modellfejlesztése folyik, aztán azon a hat településen, ahol a
művészeti iskolánknak telephelye van, majd a munkánk
hatókörével párhuzamosan bővült a kör, és ma már 25-30
településre is eljutunk a karácsonyt megelőző időszakban.
A munka már november elején elkezdődik, a logisztika nagy, az
adományok mindenfelől érkeznek, a legtöbb a fővárosból, meg
kell szervezni a szállítást, raktározást, a hiányzó termékek
vásárlását, a csomagolást, kiszállítást az 1000-1200 családhoz.
A kérések rögzítése, az információk leellenőrzése, a védhető
szempontok kialakítása, majd a lista elkészítése is külön
munka. Mindkét oldalnak megvannak az elvárásai, azoknak is,
akik adnak, és azoknak is, akik kapnak. Szemléletformáló,
attitűd váltó munka is ez.
Írhatnék most a magánszemélyekről, cégekről, akik mellénk
állnak, de ide illőbb, ha az iskolákról írok. Azokról, akik
ilyenkor beszállnak az adományozásba, és cipősdoboz
ajándékot készítenek azoknak a gyerekeknek, akiknek az
Igazgyöngy, és csak az Igazgyöngy szervez karácsonyt, vagy
tartós élelmiszergyűjtést szerveznek a családjaiknak.

 

Igazgyöngy Alapítvány 



Az idén tíz iskola kapcsolódott így hozzánk. Pedagógusok
érezték úgy, hogy érzékenyítésnek, a szociális kompetenciák
fejlesztésének kiváló terepe lehet ennek a megszervezése. Az
integrációhoz/inklúzióhoz ugyanis mindkét oldallal
foglalkozunk kell. Persze ez túllép az iskola keretein, hiszen ez
a családok, szülők nélkül nem elképzelhető, szükséges ehhez
az ő támogatásuk is.
Nyilván az ember pedagógusként nem tud elvonatkoztatni
attól, hogy a jövő attól lesz jobb, ha a gyerekekbe fektetjük a
legtöbb energiát, ha mindent megteszünk azért, hogy értsék a
világot, tisztában legyenek a társadalmi folyamatokkal, benne a
társadalmi leszakadással is, hogy szolidárisak legyenek, és
érezzék, a társadalmi igazságosságra törekvés lehet csak az
alapja egy élhetőbb országnak. 
Ez a karácsonyi adományozás, ami több iskolával a tanév
közben is közös projekteket eredményezett, nagyon jó terep
ehhez a munkához. Olyan viszonyulásukat alapoz meg, amire
bátran építhetünk. Ami nem egy „kipipálós” közösségi
szolgálat, hanem egy érzelmi töltéssel bíró, az egész
személyiségre ható közös munka.

 

 

 

Igazgyöngy Alapítvány 
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2022 negyedik negyedévében az alapjogi biztos két,
érdeklődésre számot tartó gyermekjogi tárgyú átfogó
vizsgálatát zárta le jelentéssel:
 A biztos személyesen, munkatársai révén folyamatosan
nyomon követi az Ukrajnából Magyarországra menekülő
emberek helyzetét, jogvédelmét. A közvetlen jogi,
humanitárius segítségnyújtás mellett az ombudsman
hivatalbóli vizsgálat keretében tekintette át a menekülő
gyermekek oktatáshoz való hozzáférésével, integrációjával
kapcsolatos helyzetet, adatokat, jelentésében pedig
ajánlásokat is megfogalmazott. Az alapjogi biztos kiemelte,
hogy a háború elől menekülő, hazánkban tartósan
letelepedni kívánó családok és gyermekeik magyarországi
beilleszkedése alapot ad a 2004-es program
felülvizsgálatának, egy új program kiadásának. Egy ilyen
célzott program nagyban elő tudja segíteni a háborús
helyzet elől menekülő gyermekeket ért traumák
feldolgozását, a magyar tanulók, pedagógusok támogatását a
menekülő gyermekek számára nyújtandó megsegítésben. A
biztos kezdeményezte a belügyminiszternél, hogy a szakmai
szervezetekkel együttműködve intézkedjen az
interkulturális program kiadására vonatkozó feladatának
teljesítése érdekében. A biztos a jövőre nézve megfontolásra
javasolta egy olyan gyakorlat kialakítását, amely nagyobb
számú menekülő, védelmet kereső személy átmeneti
elhelyezése érdekében kötelezően mérlegeli a gyermekek
oktatáshoz való jogának biztosítása kapcsán a befogadó
helyek kijelölésekor az alternatív lehetőségeket.

1.

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/7255773/Jelent%C3%A9s+az+Ukrajn%C3%A1b%C3%B3l+menek%C3%BCl%C5%91%2C+%C3%B3voda-+%C3%A9s+tank%C3%B6teles+kor%C3%BA+gyermekek+magyarorsz%C3%A1gi+nevel%C3%A9s%C3%A9nek%2C+oktat%C3%A1s%C3%A1nak+biztos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1val+%C3%B6sszef%C3%BCgg%C3%A9sben+1827_2022.pdf/f751599d-cad1-c259-e6b7-c71c4c636a76?version=1.0&t=1668683634260


2. Egy másik, jelentéssel zárult ügyben a panaszos nevelőszülő
a nevelt gyermeke gondozási helyének azonnali
megváltozatását sérelmezve kérte a biztos segítségét. Az
ombudsman vizsgálata során a gyámhivatal eljárásának alapjogi
aspektusait, jogállami követelményeit tekintette át, kiemelt
figyelmet szentelve így annak, hogy az érintett gyermek jogai és
a legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás elve miként
érvényesült. Az ombudsman jelentésében arra jutott, hogy a
gyámhivatal érdemben nem vizsgálta, hogy a szülői felügyeleti
jog megszüntetése iránti perindítással, vagy a gyermek
örökbefogadhatóvá nyilvánításával rendezhető-e mielőbb
gyermek sorsa. A gyámhivatali döntés automatizmusa, az
érdemi mérlegelés elmaradása alkalmas volt arra, hogy a
gyermek legjobb érdekét képviselő eljárás elvével és – a döntés
következtében – az érintett gyermeknek a védelemhez és
gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozzon.
A panaszos nevelőszülő ezen eljárása nem felelt meg a
jogszabályoknak, azonban a biztos szerint nem lehetett volna a
gyermek érdekét súlyosan veszélyeztető magatartásnak
minősíteni, ez nem adott alapot a gondozási hely azonnali
megváltoztatására. Az ombudsman kiemelte, hogy a
gyámhivatal a törvényi követelményeket figyelmen kívül hagyó,
a gyermek gondozási helyét azonnal megváltoztató döntése
aggályos volt.

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/7255773/Jelent%C3%A9s+a+Fej%C3%A9r+Megyei+Korm%C3%A1nyhivatal+G%C3%A1rdonyi+J%C3%A1r%C3%A1si+Hivatal%C3%A1nak+egy+nevel%C3%A9sbe+vett+gyermek+gondoz%C3%A1si+hely%C3%A9nek+azonnali+megv%C3%A1ltoztat%C3%A1sa+t%C3%A1rgy%C3%A1ban+folytatott+gy%C3%A1m%C3%BCgyi+elj%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1val+%C3%B6sszef%C3%BCgg%C3%A9sben+3134_2022.pdf/042208ec-2f69-b0e4-4e66-dcb6bc3d1e0d?version=1.0&t=1666247659343
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Bíró Dalma
Az Állítsuk meg a Gyilkos Robotokat kampány aktivista hálózata
örömmel osztja meg veletek, hogy december 10-én, a DIA-val
társszerzőként részt vettünk az Emberi Jogok Nemzetközi Napja
alkalmából egy egész napos műhelysorozaton, amelyet tanárok és
diákok számára az EJHA rendezett Budapesten az Európai Ifjúsági
Központban.
A kampány 90 perces interaktív foglalkozást tartott érdeklődőknek
"Ember a célkeresztben! Mesterséges intelligencia - barát vagy ellenség?
Mik azok a gyilkos robotok? Szeretnél együtt gondolkodni és civilizált
módon vitázni az autonóm fegyverekről?”
Ezen a foglalkozáson a résztvevőknek lehetőségük volt megismerkedni
egy olyan, a jövőjüket érintő témával, mint a digitális dehumanizáció és
az automatizált döntéshozatal.
A foglalkozás keretében levetítették az Immoral Code című filmet, és
párbeszédet folytatnak a gyilkos robotok problémáiról és azok
magyarországi és világméretű következményeiről és a mielőbbi
szabályozás időszerűségéről és fontosságáról is.
A World Caféban megvitattuk az aktuális témákat az érdeklődőkkel.

Tik-Tok message: https://vm.tiktok.com/ZMFpV7Tu6/
 

 

https://vm.tiktok.com/ZMFpV7Tu6/


Digitális Családi Adventi Naptár dr. Baracsi Katalin, az
internetjogásszal

Internetbiztonság Sangoval – Online Gyermekvédelmi Útmutatók
az 5-12 éves korosztály számára

Baracsi Katalin

https://calendar.myadvent.net/?
id=djvku9mm1ioyku8hcs0uyysiqocyywnp

A linken érhető el a kalendárium, amit naponta lehet megnyitni és egy a
digitális biztonsághoz kapcsolódó közös feladat várja a családokat. 

 
Az 5-12 éves korosztályt célzó új, Online Gyermekvédelmi Útmutatók a
játszva tanítás jegyében fektetik le a digitális alapokat. Sango, a
robotnindzsa az Útmutatók kabalafigurája, aki igazi szuperhősként segít
és támogat mindenkit a digitális útvesztőben. Sango figuráját gyerekek
alkották meg. Színvilágában és megjelenésében is egy olyan figura
született, aki könnyen felismerhető, barátságos, szerethető és nem
utolsó sorban bizalmat kelt gyerekben és felnőttben.
A mesekönyvben hat, a korosztályra jellemző élethelyzetet elevenedik
meg. 
A Dolgozz Sangoval címet viselő munkafüzetben a 9-12 éves korosztály
11 témában találhat magának izgalmas feladatokat a digitális jogokon át a
technikai védelemig. A két foglalkoztatóval dolgozást segíti elő egy
önálló Tanári Útmutató, aminek segítségével a pedagógusok
kerülhetnek közelebb a digitális mindennapokhoz. A szülő – pedagógus
számára
egy hosszabb és rövidebb útmutató is készült, amely az aktuális helyzet
és trendek bemutatása mellett konkrét javaslatokat tesz számukra, hogy
hogyan segíthetik gyermekeiket, diákjaikat az online térben.

 

https://calendar.myadvent.net/?id=djvku9mm1ioyku8hcs0uyysiqocyywnp


A magyar fordítás dr. Baracsi Katalin, és az Innovációs és
Technológiai Minisztérium és a Digitális Jólét Program – Magyarország
Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája szakmai együttműködése révén
valósult meg. Az Online Sangoval mesekönyv és az útmutató többi része
ingyenesen elérhető és letölthető: dr. Baracsi
Katalin, az internetjogász Facebook oldaláról és a
https://digitalisgyermekvedelem.hu/itu-cop
weboldalról.

 

 

 



Lux Ágnes 

Lux Ágnes társszerkesztője és egyik szerzője annak a frissen megjelent
kötetnek, amely a független gyermekjogi intézmények gyermekjogok
védelmében betöltött szerepéről szól. Az angol nyelvű könyv az
Emerald Publishing gondozásában jelent meg.

A Case Western Reserve University Schubert Center for Child Studies, a
Genfi Egyetem Centre for Children's  Rights Studies, és a
Társadalomtudományi Kutatóközpont közös webináriumot szervezett a
kötet szerzőivel 2022. november 16-án, amely felvételről elérhető itt. 

 

 

 

https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/S1537-4661202228
https://case.edu/schubertcenter/node/2691
https://case.edu/schubertcenter/node/2691
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Békés Ünnepeket
kívánunk! 


