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BEVEZETŐ
A Hintalovon Alapítványban gyerekekkel
közösen dolgozunk a gyerekjogokért.
2022-ben közel 40 gyerekkel dolgoztunk
együtt, több mint 70 találkozót,
megbeszélést tartottunk velük, és 20
projektbe vontuk be őket. A gyerekeket
egyedileg kialakított módszertan alapján,
különböző szerepekben vontuk be a
munkánkba – a tanácsadástól kezdve a
szemléletformálásig. Részvételüket a
Gyerekvédelmi irányelv szabályozza,
melyet évente felülvizsgálunk. 

A Gyerekrészvétel program 2022-es
beszámolójával célunk, hogy áttekintést
nyújtsunk a közös munkánkról, rámutassunk
a gyerekek bevonásának sokszínű
lehetőségeire, és hozzájáruljunk a jó
gyakorlatok megismeréséhez és
módszertani dilemmák megvitatásához.

Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretnék
a gyerekek véleményét figyelembe venni
a munkájuk során, és akinek fontos, hogy a
gyerekek ne csak a kirakatban legyenek
jelen, hanem érdemi szerephez jussanak. 

Hiszen gyerekekről gondolkodni csak
gyerekekkel együtt érdemes. 
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A Gyermekjogi Követekkel, akik szoros együttműködésben, szinte
kollégákként segítették a munkánkat.
A CLEAR-Rights projekt tovább folytatódott, így a gyerek tanácsadó
csapat is tovább dolgozott a gyerekbarát igazságszolgáltatás területén. 
Alkalmi önkéntesekkel, akik vagy egy-egy korábbi felhíváshoz, projekthez
vagy az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) részeként kapcsolódtak
hozzánk. 

Az előző évekhez hasonlóan 2022-ben is összesen kb. 35-40 gyerekkel
dolgoztunk együtt, háromféle minőségben. 

HÁNY GYEREKKEL 
DOLGOZTUNK 2022-BEN?
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Milyen témák kapcsán kérdeztük meg a velünk
dolgozó gyerekek véleményét? 
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Segítettük, hogy az Európa Tanács a
gyerekek véleményét is figyelembe vegye a
szülők válásával kapcsolatos ajánlásaiban.

Bővült és színesedett a velünk dolgozó
fiatalok csapata, ahová már 12-13 évesek és
Budapesten kívül élő fiatalok is csatlakoztak.

Megrendeztük az első ottalvós gyermekjogi
táborunkat a velünk dolgozó gyerekeknek.

Gyerek önkénteseink előadtak hazai és
nemzetközi konferenciákon, köztük a Keeping
Children Safe és a Gyermekjogi Civil Koalíció
konferenciáján, és videóüzenetet küldtek a
PILnet globális konferenciájára.

Segítettük, hogy egy biztonságos
közösségekről szóló lakossági fórumon
gyerekek is részt vegyenek. 

Gyermekvédelmi irányelvünk segítség volt
abban, hogy felkészülten érkezzünk a nehéz
szituációkba, és a munkánk biztonságos
legyen a gyerekek és a felnőttek számára.

Megtapasztaltuk, mekkora hatással van a
gyerekek saját életére és környezetére, hogy
a csapat részeként kiállnak a gyerekjogokért.
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2022 LEGNAGYOBB
EREDMÉNYEI



A NEMECSEK Program számtalan módon dolgozott együtt a
Gyermekjogi Követekkel. Egyrészt havonta egyeztettek az éppen
aktuális kérdéseikről egy-egy projekthez kapcsolódóan. Másrészt a
partnerekkel való együttműködésbe és tanácsadásba is bevonták a
gyerekeket.
A NEMECSEK Sport Program a kezdetektől együtt dolgozott egy
Gyerek Tanácsadó Testülettel, akikkel a kutatástól kezdve a
kommunikáción át végigbeszélték az aktualitásokat és annak
kapcsán kikérték a fiatalok véleményét.
A közösségi gyermekvédelem projektben is több szerepben is
megjelentek a Gyermekjogi Követek. 2022-ben a fő fókusz a kutatás
eredményeinek kommunikációja, egy cselekvési terv elkészítése és
egy lakossági fórumon való részvétel volt. Ennek a projektnek
keretében a fiatalok egy podcastot is készítettek, melynek témáját és
folyamatait ők irányították.
A Gyermekjogi Követekkel közösen 2022-ben is célunk volt, hogy a
gyerekjogokat közelebb vigyük az emberekhez, így segítettek egy
gyerekjogi óravázlat kidolgozásban, illetve az érettségire készülve
összeszedtünk gyakori kérdéseket és azokra válaszokat.
2022 legmegrázóbb eseménye, az ukrán-orosz háború kapcsán, az
alapítvány is a saját tudását felhasználva próbált segíteni a menekült
gyerekeknek és családjaiknak, illetve a magyar tanároknak,
felnőtteknek, például hogy hogyan tudnak a háborúról gyerekekkel
beszélgetni. Ezen anyagok elkészülését is segítették a Gyermekjogi
Követek.

A gyerekek az alapítvány legtöbb feladatában megjelentek. Az
alapítvány többi programjával együttműködve az alábbi projektekben
volt jelentős szerepük:
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MIBEN VETTEK RÉSZT
A GYEREKEK? 
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Az alapítvány 2016 óta minden évről
készít egy átfogó, éves jelentést azokról a
gyermekjogi eseményekről, amelyek
képet adnak a jogszabályi változásokról,
a statisztikákról. A 2022-ben készült
2021-es éves jelentés annyiban
különlegesebb, hogy a Gyermekjogi
Követek gondolatai és meglátásai is
megjelentek a kiadványban.
Az „éniseztérzem” márka 2022-ben adta
ki a Hintalovon Alapítvánnyal közös
kollekcióját, melyek üzeneteinek
kitalálásába is bevontuk a velünk dolgozó
fiatalokat.
Gyermekjogi Követeink 2022-ben a
mentális jóllét témakörével kezdtek el
foglalkozni, de többek között a YELON
programunk megszűnése miatt ez a
projekt félbemaradt.

2021 nyarán indult és 2022 decemberéig
tartott a CLEAR-Rights projekt (a
gyerekbarát igazságszolgáltatásért), 
 melynek egy fontos eleme, hogy három
országban is létrehoztak Gyerek
Tanácsadón Testületeket, a magyar
testület munkáját a Hintalovon Alapítvány
koordinálta, 11 fiatal bevonásával. 

A Hintalovon Alapítvány több nemzetközi
szervezettel dolgozik együtt, illetve 2022-
ben is több nemzetközi konferencián,
eseményen, konzultáción vettünk részt. A
Gyerekrészvétel Program ennek egyik
alapköve, így a velünk dolgozó gyerekek a
nemzetközi színtéren is többször
megjelentek az év során.
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2022 egyik legizgalmasabb szakmai munkáját az Európa Tanács
megbízásából végeztük. A nemzetközi szervezet a gyerekek legfőbb
érdekének érvényesülését támogató eszközöket dolgoz ki a szülők
különválásával és a gondozásba vétellel kapcsolatban, amelyekhez a
gyerekek véleményét is figyelembe veszik. Hat alkalmas gyerek
konzultációt tartottunk a témában itthon, támogattuk a külföldi
partnereket az ottani gyerek konzultációk lebonyolításában.
2022-ben magyar gyerek is került a Eurochild Gyerektanácsába a
Hintalovon támogatásával. A jelenlegi Gyerektanács tagjai két éven
keresztül dolgoznak majd együtt tanácsadóként a Eurochild munkáját
támogatva.
A Eurochild partnereként a Hintalovon fiataljai idén is részt vettek
nemzetközi fórumokon (pl. az Európa Bizottság 14. Gyermekjogi
Fórumán), illetve konzultációkon (pl. aktivista lányok tapasztalataira
volt kíváncsi az ENSZ Emberi jogi tanácsát támogató 5 fős szakértői
csoport, akik a nők jogaiért dolgoznak).
A Gyermekvédelmi irányelv jelentőségéről, annak fejlődéséről és
alkalmazásáról a Gyerekrészvétel programunk vezetője és az egyik
Gyermekjogi Követünk tartottak előadást a Keeping Children Safe
online konferencia keretében.
A PILnet 2022-ben is megtartotta a globális fórumát pro bono ügyvédi
munkával foglalkozó szakembereknek. Erre a nemzetközi eseményre a
CLEAR-Rights Gyerek Tanácsadó Testület tagjait felkérték, hogy
készítsenek egy videót egy számukra fontos üzenettel a felnőttek felé.
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A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2022-ben is megszervezte a
Kamaszkonferencia nevű eseményüket, ahol Gyermekjogi Követeink is
az előadók között voltak. Meséltek a gyerekjogokról és az alapítványi
munkájukról.
A CLEAR-Rights projekt keretén belül egy nemzetközi és egy magyar
konferenciát is szerveztek, ahol a magyar Gyerek Tanácsadó Testület
tagjai is hangot kaptak, hogy elmondják a véleményüket a projekt,
illetve a gyerekbarát igazságszolgáltatás kapcsán. A projekt másik
fontos eleme volt az ügyvédképzés is, ahol már gyakorló ügyvédeknek
tartottak tréninget, amelynek egy részében a fiatalok is megjelentek,
mint tapasztalati szakértők osztották meg nézőpontjukat.
A magyar Telekom Digitális szülő vagyok! című eseményén a
Gyermekjogi Követeink is az egyik kerekasztal-beszélgetés résztvevői
voltak, ahol a gyerekek online jelenlétéről és a digitális szülőségről volt
szó.
A Gyermekjogi Civil Koalíció gyerekjogi konferenciáján az egyik
Gyermekjogi Követ is fontos szereplője volt a gyerekek érdemi és
biztonságos részvételéről szóló kerekasztal-beszélgetésnek. 
Kolibri kiadó gondozásában megjelent DURVA című kötethez
készítettek a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Kiskorú Kollégái egy
videót.

A velünk dolgozó gyerekek nyilvános eseményeken is megjelennek
Magyarországon, hiszen a saját nézőpontjukat ők tudják a legjobban
képviselni, elmondani. 2022-ben is több ilyen megjelenésük volt:

Lehetőségük volt a velünk dolgozó fiataloknak olyan eseményeken is részt
venni, ahol az Alapítvány megjelent, standolt, például a MARGE koncert
előtt az érdeklődők kérdezhettek a Hintalovon Alapítványról és a
gyerekjogokról.
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Különböző szerepben vontuk be a gyerekeket a munkánkba
2022-ben is különböző mélységben vehettek részt a gyerekek az egyes
projektekben, ahol más-más felelősség és szerep jutott nekik. A legtöbb
esetben konzultáltunk velük a saját vagy partnereink által felvetett
kérdésekről (pl. az Európa Tanács kapcsolattartásról, válásról szóló
projektje). Voltak olyan projektek, ahol mélyebben, partnerségben
dolgoztunk velük. Ekkor is tőlünk érkezett a témafelvetés, és a felnőttek
vezették a közös munkát, de a gyerekeknek már közvetlen ráhatása volt
a projekt alakulására (pl. CLEAR-Rights projekt keretein belül a PILnet
konferenciára elkészült videó). 2022-ben nem volt olyan projekt, amiben
teljesen a gyerekek vitték az irányítást.

Bővült a gyerekekkel dolgozó felnőttek csapata
2022 első felében 2 mentor dolgozott közvetlenül a gyerekekkel, ők
feleltek a gyerekekkel közös találkozókért, a gyerekek jóllétért és a
felnőtt munkatársak támogatásáért a gyerekekkel közös munkában. A
nyár végén, a gyerek csapat bővülésével egy időben, 3 önkéntes mentor
csatlakozott az Alapítványhoz a már meglévő 2 felnőtt munkájának
megsegítésére. Célunk volt, hogy az önkéntesek mentori szerepet
lássanak el és a régebb óta velünk dolgozó másik 2 munkatárs főként
facilitátor legyen jelen a projektekben.

Új struktúrát alakítottunk ki a velünk legszorosabban dolgozó gyerekek,
a Gyermekjogi Követek bevonására
A tavaszi félévben még az előző évekhez hasonló rendszerben
dolgoztunk együtt a gyerekekkel. Összesen 12 személyes közös találkozót
tartottunk, fókuszban a csapatépítéssel. A közös találkozókon kívül 32
projekt találkozót tartottunk, amit mindig az aktuális igények, szabad
kapacitások szerint alakítottunk, szerveztünk meg. Legtöbb esetben ezek
a találkozók az online térben zajlottak. 9 követtel dolgoztunk együtt
ebben a félévben, közben többen is elérték a 18. éves kort, így az őszi
félévre már nyár elején elkezdtünk toborozni. 
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HOGYAN
DOLGOZTUNK VELÜK?



 A 2021-es tapasztalatból tanulva nyáron zajlott a toborzás egésze,
hogy ne folyjon össze az iskolakezdéssel. A kiválasztási folyamatnak
első lépése egy online kérdőív volt, amit a gyerekeknek kellett kitölteni.
Kíváncsiak voltunk, hogy milyen típusú tevékenységek érdeklik a
jelentkezőket, miért szeretnének Gyermekjogi Követek lenni, illetve
egy, az általuk választott témáról kérdeztük a véleményüket. Az online
jelentkezés után személyes interjúk következtek, ahol a gyerekekkel a
két felnőtt mentor beszélgetett az alapítványi munkáról, a fiatalok
érdeklődéséről, motivációjáról. A kiválasztás utolsó lépése egy 3 napos
nyári tábor volt, ahol a gyerekek élesben is kipróbálhatták, hogy milyen
a közös munka, illetve a csapatot is megismerhették. Ennek
eredményeképp az őszi félévnek 18 fiatallal indultunk neki. 
2022-ben az E.ON támogatásával megszerveztük a Gyerekrészvétel
Program első ottalvós táborát. Amelynek célja az volt, hogy a bővülő
gyerek csapattal megismerjük egymást, és segítsük egy nyílt, őszinte és
biztonságos légkör kialakulását. A tábor meggyorsította az
ismerkedést és csapatépítést, így az ősztől induló, irodában tartott
találkozók már oldottabb hangulatban teltek és könnyebben ment a
közös munka is.
Az őszi félévtől kezdve új rendszerben dolgoztunk a gyerekekkel. Azért
változtattunk, hogy a nem Budapesten vagy környékén élő fiatalok is
részt tudjanak venni a programban, hogy az online térből
visszahelyezzük az offline térbe a munkát, illetve hogy előretervezhető,
fix napokon találkozzunk a gyerekekkel és a találkozók között ne
kelljen alapítványi munkával foglalkozniuk. Az új rendszerben egy
hónapban egy péntek délután találkoztunk 2 órára, illetve körülbelül
kéthetes váltásban a péntekkel egy hétvégi napot töltöttünk együtt
(kb. 6 óra). Ezek a találkozók négy típusú tevékenységekből álltak:
gyerekek képzése, konzultáció a gyerekekkel egy témáról, saját
projektek megvalósítása, illetve csapatépítés.
Az új rendszer eredménye, hogy az őszi félévben összesen három külön,
online megbeszélést tartottunk egyes projektek kapcsán, minden más
munka a 7 közös találkozón zajlott.
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Kifejezetten egy-egy projektre alakult gyerek csoportokkal is
dolgoztunk
2022-ben folytatódott a CLEAR-Rights projekt, ahol egy külön erre a
projektre szerződött Gyerek Tanácsadó Testülettel dolgoztunk 2021
nyara óta. A projekt 2022-ben zárult. A projektet a Terre des hommes,
Hungary vezette, ők adták a témákat, feladatokat, amiket az Alapítvány
facilitált, illetve az alapítványi mentorok feleltek a gyerekek
biztonságos részvételéért. A projekt alatt a Testület elkészített 2 videót,
szerepeltek 2 szakmai konferencián, illetve saját figyelemfelhívó
anyagokat is készítettek, hogy a jogászok, szakemberek jobban
odafigyeljenek a gyerekekre az eljárások során. A közel másfél éves
projektben a külső felkérés 8 találkozóra vonatkozott, viszont a csapat
összetartása, illetve a gyerekek érdeklődésének fenntartása érdekében
összesen 15 találkozót tartottunk, online és személyesen váltakozva,
figyelve arra, hogy sokan nem Budapesten laknak. A projekt nehézsége
volt, hogy a projektvezetők nem látták előre, hogy mikor van szükség a
gyerekek véleményére, illetve sok esetben kérdés volt, hogy pontosan
milyen témákba szeretnék bevonni a gyerekeket. 
Az Európa Tanács megbízásából készített gyerekkonzultáció a válás
témakörében szintén egy, csak erre a projektre alakult csoporttal
valósult meg. 6 héten keresztül, hatszor találkozva intenzíven zajlott, 4
gyerek részvételével. A projekt nagyon behatárolható volt, a gyerekek
számára is könnyen tervezhető volt így, ezáltal a lelkesedés és az
érdeklődés is fennmaradt a lezárásig. A konzultáció eredményeiről és a
projekt alakulásáról folyamatosan tájékoztattuk a fiatalokat az intenzív
időszak után is.
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Félévek, illetve nagy projektek végén kérdőíveken keresztül kérdeztük
meg a gyerekeket, hogy milyen volt számukra a közös munka. Ezeket
a visszajelzéseket igyekeztünk az év során a munkánkba
folyamatosan beépíteni.
Minden Gyermekjogi Követtel a félévek végén 2 mentor leült
személyesen beszélgetni a közös munkáról és a gyerekek hogyan
létéről. Ez adott teret a személyes visszajelzésekre és a nehézségek
megosztására. A bizalom kiépítésére és a gyerekek megismerésére,
megértésre ez az egyik legjobb gyakorlat.

A programot összességében és az egyes projekteket nagyon jónak
tartották.

Érdemi, minőségi részvétel értékelése, nyomon követése:
Kvantitatív: Kevés konkrét mérőszámmal lehet meghatározni a gyerekek
részvételének hatását. 2022-ben közel 40 gyerekkel dolgoztunk együtt,
több mint 70 találkozót, megbeszélést tartottunk velük, és 20 projektbe
vontuk be őket. 
Kvalitatív:

Gyermekvédelmi irányelv jelzés:
A velünk dolgozó gyerekek sérelmeiket, aggodalmaikat a
Gyermekvédelmi irányelv betartásáért felelős csoportnak jelezhetik.
2022-ben egy jelzés érkezett a csoporthoz, amit az érintettekkel közösen
kivizsgáltak a Gyermekvédelmi irányelvnek megfelelően.

Gyerekek így értékelték a saját részvételüket:
Minden félév zárásával az egyéni megbeszéléseken túl megkérjük a
Gyermekjogi Követeket is, hogy értékeljék az elmúlt időszak projektjeit,
találkozóit és a közös munkát. Erre egy kérdőív kitöltésével van
lehetőségük, amit az első félévben 9-ből 8, míg a második félévben 18-
ból 14 önkéntesünk töltött ki. 
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Az alapítványi munkájuk hasznosságát a legtöbben egy 5-ös skálán 4-
re értékelték.
A személyes fejlődésükhöz és céljaikhoz való hozzájárulás
vonatkozásában már többféle válasz érkezett. Ugyan továbbra is a
legtöbben 4-re pontozták, de kaptunk pár közepes és egy egyes
értékelést is.
A legtöbben fontosnak tartották a személyes találkozókat a
csapaépítés és az aktív részvétel szempontjából.
Ugyan az első félévben megfogalmaztak objektív nehézségeket, amiket
a saját projektek kivitelezését nehezíti, mint például az iskolai teendők,
illetve a motivációvesztés, mégis a második félévben fontosabbnak
találták, hogy legyenek önálló projektek is.
A legtöbben fontosnak tartották, hogy képzések, illetve
ismeretátadások is része legyenek a programnak. Az érdeklődésük
leginkább az iskolai jogaikra, illetve magára a jog világára fókuszál.
A közös munka során azon gyermekrészvételi alapvetések, mint hogy
legyen mindig világos, hogy mi fog történni, hogy szabadon
dönthessenek az egyes projektekben való részvételről, illetve hogy
legyen tiszta, hogyan születnek az egyes döntések szinte minden
önkéntes szerint egyértelműen megvalósult.
Sokan mondták azt, hogy több visszajelzésre lenne szükségük a
projektek kapcsán.
Mind az egymással való együttműködést, mind az alapítvány
munkatársaival való közös munkát nagyon pozitívan értékelték, mind
kommunikáció, mind kapcsolódás szempontjából.

Összességében szinte minden résztvevő – az 5-ös skálán – 5-re
értékelte a projektet, illetve úgy gondolták, hogy új ismeretekre tettek
szert.
Azonban a közös munka kevésbé járult hozzá a személyes céljaikhoz.
Könnyű volt a kommunikáció a mentorokkal, úgy érezték, hogy
tisztelettel bántak velük.
Úgy érezték, hogy lehetőséget kaptak a kibontakozásra, és részt
vehettek mindenben, ami érdekelte őket.

A CLEAR-Rights projektben zárásával szintén lehetőségük volt a
gyerekeknek egy kérdőívben is visszajelezni, melyet a 11 résztvevőből 9-en
töltöttek ki. Az alábbiakat jelezték vissza: 
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A gyerekeket elsősorban az átlátható, tiszta
keretek és opciók motiválták, nem a saját
kezdeményezéseik megvalósítása.
Nem attól érezték magukénak a projektet,
mert ők kezdeményezték, hanem mert
értették és tudták a szerepüket és
mozgásterüket.  
Saját ötleteiket akkor tudták legjobban
megvalósítani, ha jól lehatároltak voltak a
célok, keretek. Ezek főként az alapítványon
kívül érkező megbízások esetén voltak
adottak.  
Motiválta őket, amikor egyéni érdeklődésük
mentén, kisebb csoportokban dolgoztak.

A gyerekek az alapítvány által
kezdeményezett tevékenységekben nyújtottak
segítséget, saját ötleteik, kezdeményezéseik
pedig a felnőtt kollégák vezetése mellett
valósultak meg.
A gyerekek jellemzően nem koordináltak
projektet, bár részelemekért feleltek.

Az őszi félévtől kezdve új rendszerben
dolgoztunk a gyerekekkel. Az új rendszerben
egy hónapban egy péntek délután
találkoztunk 2 órára, illetve, körülbelül
kéthetes váltásban a péntekkel, egy hétvégi
napot töltöttünk együtt. 

Motiváció 

Együttműködés

Ütemezés
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Ez a működés a gyerekbarátabb, jobban tervezhető, sokkal kevesebb
szervezési feladatokkal járt és a csapatépítés szempontjából is
eredményesebb volt. Segítette, hogy két találkozó között csak ritkán
kelljen a gyerekeknek alapítványi feladatokkal foglalkozni, ezzel is
csökkentve a lehetséges feszültséget a fiatalok között, illetve
figyelembe véve, hogy a gyerekek alapítványi feladataikon kívül is
leterelhetek.
Az alapítvány más programjának felnőtt munkatársaival való közös
munka viszont nehezebbé vált a hétvégi napok miatt. 
A projektcsoportok olykor egyszerre dolgoztak, így nehezebben volt
megoldani, ha a gyerekek több projektben is részt vettek egyszerre.   
Az online megbeszélések lecsökkentése is jó hatással volt a
lelkesedésre.
Az új gyerekek a Követek csapatához való csatlakozása miatt a félév
még inkább a beszokásról, ismerkedésről és kevésbé a munkáról szólt.
Szükség van a rendszeres találkozókra a gyerekekkel, tapasztalataink
szerint a havi egyszeri találkozó nem elég a gyerekek csoportként való
működéséhez. 
Ha egy projektnek nagyon tiszta a fókusza és szűk az időkerete, akkor
az erre alakult csapat hatékonysága is megtartható a projekt végéig.

Az új ütemezésnek köszönhetően, amit már a toborzáskor is
egyértelműen kiírtunk, több vidéki fiatal tudott hozzánk csatlakozni.  
Annak érdekében, hogy ez a csapat hosszabb ideig tudjon együtt
dolgozni, a jelentkezési korhatárt lejjebb vittünk. Az őszi csapat
legfiatalabb tagja 12 éves, a legidősebb 17 éves volt. A nagy
korkülönbség is jól működött. Más szempontokat és más dinamikát
hozott be az általános iskolás és a középiskolás korosztály. A gyerekek
a korkülönbség ellenére nyitottan és figyelemmel álltak egymáshoz.
A tábornak és a hétvégi napoknak köszönhetően gyorsabban ment a
csapatépítés.
Az ottalvós táborban más módszereket, eszközöket is érdemes
kipróbálni, kihasználva a hely és az idő adottságát.
A gyerekek a közös munka elején nehezen értették a szerepüket, több
időt kell szánni az alapítvány céljainak, munkásságának bemutatására
és azon belül a gyerekek részvételének fontosságára. 

Gyerek csapat
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Ha külső megbízás részeként olyan gyerek tanácsadó csoportot
alakítunk, akik huzamosan, akár egy vagy több tanéven át együtt
dolgoznak, akkor azt érdemesebb a már meglévő gyerek csoport
projektjei mellé igazítani, mint egy másik gyerek csoportot toborozni rá,
megelőzve a projekt elhúzódása miatt a lelkesedés és részvétel
csökkenését.

Az új mentorok jelenléte segítséget jelentett, de új kihívásokat is
támasztott a csoportdinamika szempontjából.
Az új mentorok számára mentorképzést tartottunk, főleg gyakorlati
eseteken keresztül beszéltük át a témákat. Ebből nőtte ki magát az
igény egy rendszeres intervízióra, csoportos esetmegbeszélésre a
mentorok között. 
Az alapítvány többi felnőtt munkatársa, akik régebb óta dolgoznak
együtt gyerekekkel, 2022-ben jobban facilitálták a saját projektjeiket,
sokszor már nem volt szükség mentor jelenlétére egy-egy projekt
megbeszélésen. 

A külső partnerektől jövő megbízások (pl. videókészítés) könnyebben
megfogható feladatok voltak, így a gyerekek is jobban érezték benne a
szerepüket és hatékonyabban tudtak benne részt venni. 

A Gyermekvédelmi irányelv szerinti kockázatelemzések és
mechanizmusok fontos segítséget jelentettek a nehéz szituációkban.

Sokkal könnyebben tudtuk biztosítani a gyerekek érdemi részvételét
azokban a megbízásokban és projektekben, ahol a célokra és nem a
módszertanra fókuszált a megbízás. Fontosabbnak bizonyult, hogy a
gyerekek bevonásának, megkérdezésének célja tiszta és megfogható
legyen. Ahol a gyerekek bevonásának célja nem jól körülírt, de a
módszerekre konkrét elképzelések voltak, ott nehezebb volt biztosítani
az érdemi részvételt. Ahol a gyerekek részvételének célja tiszta volt, ott
módszertant ehhez tudták a facilitátorok igazítani. 

Felnőtt csapat

Projektek

Gyermekvédelmi irányelv szerepe

Design és módszertan kialakítása
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Az online kapcsolattartás nehézkesen ment. Továbbra is a
Messenger felületét használtuk a Gyermekvédelmi irányelvnek
megfelelően, de a személyes találkozókon mindig át kellett beszélni
a főbb információkat.

Kvantitatív és kvalitatív mérőszámok meghatározása segítséget
jelenthet a gyerekek részvételének hatása szempontjából, de
szerepük sokszor nehezen volt mérhető és látható. Különösen, mert
nem csak ott volt a gyerekek részvételének hatása a projektekre,
ahol az könnyebben mérhető volt (pl. eseményen vettek részt vagy
kiadványt készítettek).
Az egyéni, csoportos és projektalapú visszajelzések fontosak voltak a
gyerekeknek.
A gyerekek részvételének hatására sokszor az egyéni
beszélgetésekben derül fény (többek között arra, hogy az egyéni
életükre milyen hatással volt az).

2022-ben elindítottuk a Gyermekjogi Civil Koalíció Gyerekrészvétel
munkacsoportját, ahol 5-10 civil szervezet képviselőivel havonta
találkozunk, a gyerekek bevonásáról szóló tapasztalatcsere és
egymástól tanulás céljából.
Más szervezetek gyerekrészvételi munkájának megismerése inspiráló
volt és segített tudatosítani saját fókuszunkat, gyakorlatunkat, pl.
megerősített minket abban, hogy nevet változtassunk.

Kapcsolattartás

 
Hatás és hatékonyság

 
Egymástól való tanulás
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