


A Gyermekjogi Civil Koalíció 2015-ben az 
UNICEF Magyarország kezdeményezésére jött létre,

gyermeki jogokkal, a gyermekek jólétével és jóllétével,
gyermekvédelemmel és gyermekekkel foglalkozó civil

szervezetek és szakemberek hálózataként.

Kik vagyunk?
 



2022-ben tagjaink 
32 szervezet

23 egyéni szakértő

8 megfigyelő intézmény 



Idén csatlakozott hozzánk:
Romaversitas Alapítvány
Békés Iskolák program

Civil Közoktatási Platform
 



Mivel foglalkoztunk idén?
 



'Jó szülő-e az állam?' - A nevelőszülői ellátásról
  
 

3 állásfoglalást adtunk ki 

A szakellátásban élő gyerekek
IQ/pályaalkalmassági vizsgálatáról 

 

Az ún. "gyermekvédelmi" népszavazásról 





A nemzetiségi ombudsmanhelyettes 5/2021. elvi
állásfoglalásával kapcsolatban

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes 2/2022. számú elvi
állásfoglalásával kapcsolatban

(a gyöngyöspatai roma gyermekek nevelési-oktatási helyzetével
kapcsolatban) 

 

(igazolatlan iskolai hiányzások miatti szabálysértési eljárások)
 
 

2 támogató nyilatkozatot adtunk ki 



hogy kifejezzük szolidaritásunkat az ukrán
háborús helyzet minden érintettjével.

 
 
 
 

Nyilatkozatot adtunk ki 



4 nyelven elérhető gyermekjogi tájékoztatót az
Ukrajnából hazánkba menekülő gyerekeknek és

családjaiknak
 
 
 
 

Az elsők között készítettünk  



Szolidaritási nyilatkozatot adtunk ki a
Pedagógusok világnapja alkalmából ...



 ... a  tanárok 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. 



Levélben fordultunk az Alapvető Jogok
Biztosa felé a járványügyi protokoll,

illetve járványügyi gyakorlat kapcsán
(2022. február) - nem kaptunk választ. 

Az Ukrajnában zajló háború miatt
 

 kezdeményeztük a menekült, menedékkérő
gyermekek jogait tiszteletben tartó jogi

környezet megteremtését (2022. március)



Idén is megrendeztük gyermekjogi
konferenciánkat 

2022. november 22. - Gyermekjogok világnapja alkalmából





Közel 100-an vettek részt online vagy
személyesen  



A kisgyermekek családból való kiemeléséről

A családból való kiemelésről 

Gyermekvédelmi adatok és kutatások hasznosulása a DataCare projekt

tapasztalatai alapján

Traumatudatos gondoskodás

Internetbiztonság és gyermekvédelmi szakellátás

COVID-oltás nélkül iskolai diszkrimináció?

6 webináriumot 
szerveztünk 

https://www.facebook.com/events/1871615086369289/?__tn__=%2Cd


Új munkacsoportunk
alakult 

amely a gyerekek hatékony és valódi
RÉSZVÉTELÉVEL foglalkozik



Gyermekjólét munkacsoportunk
sorozatot indított a

gyerekszegénységről



Nemzetközi webináriumon adtunk elő az
ENSZ egyszerűsített jelentéstételi

eljárásáról (2022 április) 



A Vezetőségünk idén: 



Vezetőségünket meghívták a  „Nevelőszülői ellátás
aktuális helyzete tekintettel a közelmúlt gazdasági

eseményeire”című minisztériumi egyeztetésre 
(2022 augusztus)



Negyedévente gyermekjogi
hírlevelet adtunk ki



Több mint 1300
követőnk van 

https://www.facebook.com/gyermekjogicivilkoalicio



2023-ban folytatjuk a munkát a
gyermekjogok védelméért!

Munkánkat az UNICEF Magyarország koordinálja és támogatja.


