
MIT CSINÁL A HINTALOVON
GYERMEKJOGI ALAPÍTVÁNY?

HOGYAN FIGYELÜNK A
BIZTONSÁGODRA?



A gyerekjogokért! Célunk, hogy jobb legyen
Magyarországon gyereknek lenni. 
Azért dolgozunk, hogy a gyerekeket megvédjék az
erőszakról, hogy tanulhassanak, figyelembe
vegyék az érdeküket, véleményüket. Hogy azzá
válhassanak, akik lenni szeretnének.

Miért dolgozunk?

Mit csinálunk?

A Gyermekjogi Központ célja a gyerekek érdekének képviselete.
Ingyenes jogi tanácsokat adunk, és jogi eljárásokban állunk ki a
gyerekek mellett. Főként olyan esetekkel foglalkozunk, amikor egy
gyereket erőszak ér otthon vagy az iskolában, válnak a szülei, vagy
gyermekotthonban él.

A Gyerekrészvétel Program arról szól, hogy a gyerekek véleményét
jobban figyelembe vegyék Magyarországon és az Alapítványban is.
A Gyermekjogi Követek a középiskolás kollégáink. Velük együtt
dolgozunk azon, hogy a gyerekek megismerjék a jogaikat, a
felnőttek pedig megismerjék a gyerekek véleményét. 

A NEMECSEK Program arról szól, hogy a gyerekek biztonságban
legyenek az iskolákban és más szervezetekben. Segítjük az
iskolákat, szervezeteket felkészülni arra, hogy mit kell tenni, ha
zaklatnak, bántanak egy gyereket, és arra, hogy hogyan tudják ezt
megelőzni. Erről egy útmutatót dolgozunk ki velük, amit
„Gyermekvédelmi irányelv”-nek hívnak.

A Hintalovon Alapítvány három program keretében dolgozik a
gyerekek jólétéért és biztonságáért:

-1-



-2-

Fontos nekünk a biztonságod!

Kiket véd az Irányelv?

Fontosnak tartjuk, hogy amikor kapcsolatba kerülsz velünk, semmi
olyan ne történhessen veled, ami számodra kellemetlen vagy
kényelmetlen.

Szeretnénk, hogy jó élmény legyen velünk lenni és dolgozni, és
mindent megteszünk azért, hogy biztonságban érezd magad,
testileg és lelkileg.

Alaposan átgondoltuk, hogyan tudjuk ezt biztosítani. Erről szól a
Gyermekvédelmi irányelvünk.

Olyan szabályokat sorol fel, ami az Alapítvány minden
munkatársára, önkéntesére érvényesek. Ha másokkal
együttműködünk, akkor is figyelembe vesszük.

Minden gyereket, aki velünk kapcsolatban áll online vagy
személyesen. Téged is, ha például írsz nekünk a chaten, találkozunk
egy eseményen, részt veszel egy kutatásunkban, olvasod a
cikkeinket, vagy velünk dolgozol önkéntesként.

Az Irányelv védi a fiatal felnőtteket is. Fiatal felnőttek akik
gyerekként kerültek kapcsolatba az Alapítvánnyal, de azóta már
betöltötték a 18. életévüket vagy azok az önkéntesek, akik
betöltötték a 18. életévüket, de az Alapítvánnyal való közös munka
alatt még középiskolába járnak.



-3-

Minden gyereknek egyenlő joga van a megfelelő védelemhez.

A bántalmazás, erőszak, zaklatás és visszaélés minden formája
elfogadhatatlan.

Nem dolgozunk együtt senkivel, aki veszélyt jelenthet rád. Ha így lenne,
azt azonnal meg kell szüntetni.

Az a legfontosabb, hogy jól legyél. Tiszteljük a jogaidat, és a te
érdekeidet tartjuk szem előtt. 

Kíváncsiak vagyunk az ötleteidre, a gondolataidra. Mindig szabadon
elmondhatod a véleményedet, amelyet tiszteletben is tartunk. 

Úgy hozunk döntéseket, hogy közben értsd, hogy mi miért történik. 

Mindent megteszünk azért, hogy ne essen bántódásod.

Mindannyian odafigyelünk rád, és felelősek vagyunk érted.

Hiszünk neked, és komolyan veszünk. Ha sérelem ér, meghallgatunk
téged, és megpróbálunk segíteni. Egyetlen ügy sem maradhat
következmények nélkül. 

Ha bántanak, ott vagyunk melletted, és támogatunk.

Együttműködünk civil, állami és nemzetközi szervezetekkel, hogy minél
többet tudjunk együtt is tenni a gyerekekért. 

Bizalmasan kezeljük a személyes adataidat.

Legalább évente átnézzük ezeket a szabályokat, és kijavítjuk, ha valami
hiányzik, hogy megfeleljünk az előírásoknak, jogszabályoknak.

Legfontosabb alapelveink



Elfogadhatatlannak tartjuk az
erőszak összes formáját!
Az erőszaknak sokféle formája létezik, és egyik sem elfogadható! Néha
könnyebben észrevesszük, néha nehezebben, de sebeket hagy a
lelkünkben, testünkben. Rossz érzéseket okoz, érezhetünk dühöt,
szégyent, fájdalmat, elveheti a kedvünket valamitől, és akadályozhatja,
hogy arra figyeljünk, ami a feladatunk lenne, vagy amire igazából
szeretnénk.

-4-

Mitől védünk?

fizikai
bántalmazás
pl. ütés, rúgás, bezárás

érzelmi
bántalmazás
pl. megalázás, csúfolás

elhanyagolás
pl. élelem/ruházat hiánya

szexuális
bántalmazás

pl. nemi erőszak,
szexuális tartalmú

beszólások

pénzügyi
bántalmazás

pl. a gyerekre szánt pénz
visszatartása, másra költése

online zaklatás
pl. sértő üzenetek posztolása,

sértő fénykép/videó megosztása

balesetek
pl. véletlenül elbotlasz és

megsérülsz

veszélyeztetés
pl. testi fenyítés, ételmegvonás

kizsákmányolás
pl. gyerekmunka

kereskedelmi célú
kihasználás

pl. gyermekprostitúció,
kényszerkoldultatás

nem valódi
gyerekrészvétel

pl. ha nem érted a részvételed,
munkád célját; ha nem kapsz

megfelelő felkészítést a
feladatod elvégzéséhez

védelmi rendszer
hiánya/rossz

működése
pl. az iskolában bántanak, erről

tudomást szerez egy tanár,
mégsem tesz semmit



Kik felelnek azért, hogy
biztonságban legyél?

tisztelni a jogaidat és segíteni azok érvényesülését;

mindent megtenni azért, hogy biztonságban érezd magad;

megismerni és betartani az alapítvány Gyermekvédelmi
irányelvét.

Minden munkatárs!

Kötelesek vagyunk

legyenek a gyerekek védelméről szóló szabályok, és azt
ellenőrizzék (legyen egy Gyermekvédelmi irányelv);

minden munkatárs ismerje az Irányelvet, aláírja a Magatartási
szabályzatot és a rá vonatkozó többi dokumentumot;

megismerhessék az Irányelvet a gyerekek is.

A Kuratórium!

A Kuratórium az Alapítvány vezető, kezelő szerve, ő dönt annak
hosszú távú működéséről. Az elnöke felelős azért, hogy 
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A szakmai csapat!

A munkánkat segíti egy független tanácsadó testület is, ami
különböző szakemberekből áll. Van köztük jogász, pedagógus,
pszichológus, és szükség esetén tanácsot adnak, hogy mindig a
gyerekek érdekeinek megfelelő, legjobb döntéseket hozhassuk.

A Gyerekrészvétel Program!

A velünk dolgozó gyerek önkéntesek védelméért elsődlegesen a
Gyerekrészvétel Program felelős.
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A NEMECSEK csoport!

Ha bántalmazás vagy akár annak csak a gyanúja merül fel, akkor
a NEMECSEK csoport segít. Ők figyelik a gyerekek védelméről szóló
Irányelvünk betartását is. Tagjai a Gyermekjogi Központ egy
jogásza és az Alapítvány egy pszichológusa.

Ha téged, vagy bármelyik másik gyereket sérelem ér, azt többféle
formában tudod jelezni felénk névvel vagy névtelenül. Bárkinek is
jelzel, az eljut a NEMECSEK csoporthoz, akik azonnal megteszik a
szükséges lépéseket, és megpróbálják rendbehozni, jóvátenni a
sérelmedet.



Mindig tiszteljük a gyerekjogokat!

Fontosak számunkra a gyerekjogok, és azért
dolgozunk, hogy te is megismerd a jogaidat, és élj
velük.

Nem vállalhat munkát az Alapítványnál olyan személy, aki
korábban bántalmazott már gyereket, panasz volt ellene emiatt,
vagy bűncselekményt követett el gyerek ellen.  Az új munkatársak
belépés után részt vesznek egy gyermekjogi képzésen, illetve az
irányelvet is megismerik, elfogadják.

Csak nyílt, biztonságos helyen, legalább két felnőtt társaságában
beszélünk a gyerekekkel.
Meghallgatjuk és figyelembe vesszük a véleményüket.
Elfogadhatatlannak tartjuk az erőszak összes formáját.
Minden gyereket egyformán fontosnak tartunk.

Nem folytatunk senkivel magánlevelezést. A munkatársak csak a
hivatalos felületeinken vagy a hintalovonos e-mail címen keresztül
beszélnek a gyerekekkel. A gyerek önkéntesek esetében máshogy
tartjuk a kapcsolatot, amiről itt olvashatsz.
Az Alapítvány számítógépén megfelelő szűrőprogramnak kell
lennie, ha azt egy gyerek önkéntes használja.

Amikor kiválasztjuk, hogy kikkel dolgozunk
együtt

Amikor gyerekekkel beszélünk vagy
találkozunk

Amikor az online térben vagyunk
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https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2022/11/iranyelv_gyerek-onkenteseknek_HU.pdf


méltóságát (nem megalázó-e az a kép);
a véleménynyilvánításhoz való jogát (hozzájárult-e a gyerek, hogy
az adott felvételt, történetet az adott célra felhasználják);
magánéletét (felismerhető-e, szerepel-e benne bensőséges, intim
vagy személyes részlet);
védelmét (bármilyen módon árthat-e a gyereknek és családjának
annak megosztása).

az érintett gyereket és törvényes képviselőjét előzetesen részletesen
tájékoztattuk, és a felvétel megosztásába írásban beleegyeztek;
Tájékoztatni kell őket a kampányról, annak céljáról,
megvalósításának módjáról és arról is, hogy a hozzájárulásukat
bármikor visszavonhatják, és kérésükre utólag is töröljük a felvételt.
meggyőződtünk arról, hogy az nem jelent veszélyt vagy kockázatot
a gyerekre vagy családjára nézve;
a gyerek nem félmeztelen, meztelen a felvételen.

azt át kell úgy alakítani, hogy a gyerek személye ne legyen
felismerhető;
nem használunk fel olyan személyes történeteket, amelyek
bármilyen módon árthatnak az érintett gyerekeknek.

Amikor képeket, videókat, történeteket
osztunk meg gyerekekről

Ha a honlapon, a közösségi oldalakon vagy a sajtóban egy konkrét
gyerekről beszélünk, vagy megosztjuk valaki történetét, mindig
odafigyelünk a gyerekek jogaira. 

Tiszteljük a gyerekek

Ezért nem használunk fel olyan képeket, videókat vagy személyes
történeteket, amelyeken/amelyekből a gyerekek felismerhetők, de a
gyerekek nem tudnak azok felhasználásáról.

Csak akkor szerepelhet gyerek az anyagainkon, ha

Ha egy konkrét gyerek történetét osztjuk meg,
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Fontos, hogy a gyerekek részvétele valódi legyen. Nem használjuk ki
őket adománygyűjtési, érdekérvényesítő, kommunikációs vagy más
céljainkra, és mindent megteszünk azért, hogy biztonságosan
tudjanak kiállni a gyerekekért. 

Ha a gyerek önkénteseink képviselnek minket egy nyilvános
eseményen, vagy szerepelnek a médiában, az ő védelmük és
érdekeik mindig elsődlegesek.

Itt tudhatsz meg többet arról, hogyan dolgozunk a gyerek
önkéntesekkel.

ha írásban hozzájárulsz az adataid megosztásához;

ha a személyes biztonságod, védelmed érdekében jelzést kell tenni a
gyermekvédelmi hatóságoknak - ennek feltételeiről itt olvashatsz.

Amikor gyerekekkel dolgozunk

Amikor személyes adatokhoz jutunk

A személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően, a lehető
legnagyobb gondossággal kezeljük. Másoknak ezeket az információkat
nem adjuk át. 

Ez alól kivétel,
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A kutatások során végig a te jogaidat tartjuk szem előtt. Akkor
is, amikor kitaláljuk, miről és hogyan kérdezünk, amikor
gyűjtjük a válaszokat, és amikor kiértékeljük és bemutatjuk az
eredményeket. 

Mindig elmondjuk, miről szól a kutatás, hogyan használjuk fel a
válaszaidat, és törekszünk arra, hogy ezt a lehető
legkönnyebben megismerhesd. Ezek alapján mindig
lehetőséged van átgondolni a részvételedet, és hozzá is kell
járulnod a részvételedhez. 

Akár egy online kérdőívet készítünk, akár egyéni vagy
csoportos beszélgetésen, foglalkozáson veszel részt, mindig
arról kérdezünk, amik fontosak, érdekesek a gyerekek
számára, és amiről van valamilyen tudásuk, tapasztalatuk. 

Amikor kutatunk 

Figyelünk arra, hogy biztonságban legyél te is és az adataid is, és
hogy megismerhesd, milyen eredménye lett a kutatásnak.
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