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I.

BEVEZETŐ
1. Bemutatkozás

A Mosoly Alapítványt 1996-ban hívták életre sikeres magyar üzletemberek, hogy segítséget
nyújtsanak olyan gyerekeknek, akiket betegségük vagy nehéz élethelyzetük megfosztott az
örömteli gyermekkortól.
Missziónk és tevékenységeink:
Hiánypótló pszichés támogatással egészítjük ki a súlyosan és krónikusan beteg gyerekek
gyógyulási folyamatát. Ingyenesen elérhető művészetterápiás programjainkon a gyerekek
kreatív, inspiratív és biztonságos térben tudják feldolgozni a betegségük során megélt
tapasztalatokat és érzéseket. Emellett olyan adaptív viselkedésmintákat és megküzdési
technikákat sajátíthatnak el, amellyel javulhat az életminőségük és a társas kapcsolataik.
Kórházi osztályokon végzett terápiás foglalkozások, kórházon kívüli hosszú távú terápiás
csoportok és nyári meseterápiás táborok keretében dolgozunk együtt a fókuszcsoportjainkba
tartozó gyermekekkel. Terápiáink minden esetben térítésmentesek, a finanszírozást az
alapítvány magán- és üzleti támogatói biztosítják.
A terápiás programokban Budapesten, Debrecenben és Pécsett éves szinten 12-15 szakember
(pszichológus, szakpszichológus, művészetterapeuta és szupervizor) dolgozik, a
foglalkozásokon pszichoterápiás, művészet- és meseterápiás eszközöket ötvözzük. A
budapesti központban 8 fős stáb biztosítja a szakmai és pénzügyi kereteket a programok
megvalósításához.
Szervezeti alapelveink:
Stabilitás
Stabil támogatói hátterünknek is köszönhetően 25 éve vagyunk jelen országszerte kórházi és
kórházon kívüli terápiás programjainkkal. Szakmai munkánkat felelősségteljesen, jól
megalapozott folyamatokat követve, magasan képzett szakemberekkel végezzük.
Fejlődés
A változó körülményekhez való folyamatos alkalmazkodásból, illetve belső igényünkből
fakadóan arra törekszünk, hogy az új hazai és nemzetközi szakmai eredményeket, valamint az
aktuális tendenciákat kreatívan adaptáljuk a szervezet működésébe.
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Kapcsolódás
Mindenkivel egyenrangú partnerként dolgozunk a közös ügyért. A bizalmon alapuló és
biztonságos együttműködések során a Mosoly nemcsak kapcsolódik, hanem össze is kapcsol.
Egyediség
Minden kapcsolatunkban (akár a terápiás munkában, akár a partneri, támogatói
együttműködésekben) a személyre szabottságra és az egyéni szükségletekre épülő
segítségnyújtásra, együttműködésre törekszünk.
Életteliség
Az életteliséget, az örömteli élethez való kapcsolódás lehetőségét fontosnak tartjuk minden
helyzetben, még a legnagyobb krízisben is.

2. A gyermekvédelmi irányelv alapelvei és alapvető értékei
Az alábbiakban azokat alapelveket és értékeket fejtjük ki, amelyek áthatják irányelveket,
összhangban vannak a Gyermekjogi Egyezménnyel, a fentiekben felsorolt szervezeti
értékekkel és amelyekkel kapcsolatban a Mosoly Alapítvány – így annak valamennyi
munkatársa – elkötelezett. Amikor tehát gyermekvédelmi szempontból a munkánkra
gondolunk, ezen alapelvek mentén megvizsgálhatjuk, miben van szükségünk segítségre, vagy
hol kell nekünk segítséget nyújtanunk.
●

Segítés/támogatás: A Mosoly Alapítvány tevékenysége során támogatja és segíti a
hatóterébe került gyermekek fejlődését és kiteljesedését annak érdekében, hogy a
pszichés és/vagy szomatikus traumával való megküzdéshez a lehető legtöbb
erőforrással rendelkezzenek, illetve, hogy a kritikus helyzet elmúltával, meglévő
képességeik és erőforrásaik fejlesztésén keresztül képesek legyenek biztonsággal
felismerni és kiaknázni a lehetőségeiket.

●

Felvértezés/megerősítés: Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy tevékenységeivel és
kommunikációjával – beleértve a terápiás helyzeteket, a szervezetben zajló formális és
informális kommunikációt, valamint a médiakommunikációt – olyan értékeket
közvetítsen, amelyekben elsődleges a gyermekek adaptív magatartásmintákkal való
felvértezése. Ez alatt a gyermekek és gondviselőik olyan irányú fejlődésének és
kiteljesedésének támogatását értjük, hogy képessé váljanak saját életük irányítására,
adaptív döntések meghozatalára, életminőségük javítására és megőrzésére.

●

Emberi méltósághoz való jog biztosítása: Minden embert megillet az elismerés és
megbecsülés, az emberi méltóság, amely alapján értékesnek, megbecsültnek és
elfogadottnak érezheti magát a társadalom egészében és kisebb közösségeiben
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egyaránt. A beteg gyermekek és családjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben
vannak, a kontrollvesztettség mindennapi élmény számukra. A Mosoly Alapítvány arra
törekszik, hogy támogató attitűddel álljon a beteg gyermekek és családok mellett,
erősítse cselekvőképességüket és minden esetben elősegítse méltóságuk megőrzését.
●

Biztonsághoz való jog: Az Alapítvány teljes működését áthatja az az alapvető attitűd,
hogy minden gyereket és gondviselőjét megillet az a jog, hogy biztonságban,
mindennemű
veszélyeztetettségtől,
bántalmazástól,
kihasználástól
és
elhanyagoltságtól mentesen élhessen. Az Alapítvány biztonságot nyújtó légkört
megteremtve támogatja a gyermekeket és a családokat, és folyamatosan arra
törekszik, hogy a gondozásába kerülő családok a lehető legbiztonságosabb szakmai és
jogi környezetben kaphassanak segítséget.

●

Prevenció: Az Alapítvány folyamatosan törekszik arra, hogy a gyermekbántalmazás
kockázatát csökkentse olyan protokollok és gyakorlatok alkalmazásával és folyamatos
felülvizsgálatával, amelyek növelik az alapítvány munkatársainak, megbízott
szakembereinek és a vele együttműködő intézmények tudatosságát a témakörben. Ezt
egyrészt érzékenyítéssel, továbbképzési alkalmak biztosításával, valamint a
mindennapi működésben a gyermekek és az alapítvány hatókörébe került személyek
jogainak lehető legteljesebb körű védelmével igyekszik elérni.

●

A jelzés garantálása: Az Alapítvány folyamatosan dolgozik azon, hogy a vele
szerződéses jogviszonyban álló személyek és intézmények transzparens tájékoztatást
kapjanak a gyerekek védelme érdekében teendő szükséges lépésekről és
folyamatokról. Emellett jelen dokumentumban, illetve további tájékoztatási anyagok
részeként az alapítvány megismerteti a vele szerződéses jogviszonyban álló
természetes személyeket és intézményeket a gyermekvédelmi jelzési folyamat pontos
lépcsőivel és gyakorlatával.

●

Megfelelő reagálás a gyerekek elleni visszaélésekre: Az Alapítvány elkötelezett a
gyerekek jóllétét veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a támogatásukat és
védelmüket szolgáló intézkedések mellett. Ebbe beletartozik a konkrét esetben részt
vevő személyek támogatása, az érintett szakemberekkel/szervezetekkel való
együttműködés és minden olyan intézkedés megtétele, amely a hasonló esetek
megismétlődésének esélyét csökkenti.

●

Képzésekkel való támogatás: Az Alapítvány belsős továbbképzéseket szervez gyerekek
biztonságával kapcsolatos tudatosságnövelés érdekében, illetve annak biztosítására,
hogy minden munkatárs tudomására jusson, hogy az irányelvben – és más vonatkozó
szabályokban – lefektetett előírásokat milyen módon tudják betartani.
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●

Partnerség/együttműködés: A Mosoly Alapítvány tevékenysége során együttműködik
a társintézményekkel, az ott dolgozó szakemberekkel, valamint a gyermekvédelmi
rendszer egyéb szereplőivel (különös tekintettel a gyermekvédelmi jelzőrendszer
tagjaira), szem előtt tartva azt, hogy a különböző nézőpontok egyeztetése és a közös
gondolkodás segíti elő az ügyek leghatékonyabb kezelését.

●

Jogszabályok és előírások betartása: Az Alapítvány elkötelezett a vonatkozó
jogszabályok betartása és a progresszív nemzetközi és hazai irányelvek alkalmazása
Szöveg beírásához kattintson ide. (lásd IV. fejezet).

●

Utókövetés és felülvizsgálat: Az Alapítvány beszerzi a szükséges információkat, és
időről-időre felülvizsgálja a gyerekekkel kapcsolatos eljárási protokolljait, szabályzatait
és gyakorlatát az esetleges hiányosságok feltárása és orvoslása, valamint a releváns
jogszabályi változásoknak való megfelelés érdekében.

●

Biztonságos adatkezelés és titoktartás. Az Alapítvány a programokban résztvevő
gyermekekre vonatkozó személyes és különleges információkat, adatokat szigorúan
bizalmasan, a hatályos törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kezeli.
Adatvédelmi szabályzata, a terápiás programok érintettjei részére készült adatkezelési
tájékoztatója, valamint az egyes programokra vonatkozó titoktartási protokollt
részletező Mosoly Kódex elérhetőek az alapítvány honlapján.

●

Átláthatóság: Az Alapítvány minden döntése és tevékenysége átlátható és azáltal
vezérelt, hogy a gyermekek és gondviselőik mindenek felett álló érdeke
érvényesüljön.

●

Gyermekközpontúság: A gyermek életkorára, fejlettségére és érettségére tekintettel
az őket érintő döntéshozatal során figyelembe kell venni a véleményüket. Az
Alapítvány a gyerekeket és törvényes képviselőiket megfelelően tájékoztatja a
programok részleteiről, az őket érintő intézkedésekről és jogokról. Terápiás
programjaiban a gyermekek igényeihez jól illeszkedő módszerekkel dolgozik.

●

Zéró tolerancia: Az Alapítvány elítéli és elfogadhatatlannak tartja a gyermekekkel
szembeni bántalmazás, erőszak, zaklatás és visszaélés minden formáját. Munkája
során biztonságos környezet és közösség létrehozására törekszik, és nem létesít
szakmai kapcsolatot – illetve a már fennálló szakmai kapcsolatot azonnal megszünteti
– olyan személyekkel, akik veszélyt jelentenek a gyerekekre.

●

Jogérvényesítési garancia: A szervezettel kapcsolatban álló személyek jogainak
megsértésével kapcsolatosan az Alapítvány minden beérkező panaszt megvizsgál, és
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megteszi a megfelelő intézkedéseket, amelyeket átláthatóan és pontosan kommunikál
az érintettek felé.

3. A gyermekvédelmi irányelv célja
A Mosoly Alapítvány elsősorban pszichés és szomatikus traumát elszenvedett gyermekek
pszichoszociális támogatásával foglalkozik. Így szakemberei a gyermekekkel és
hozzátartozóikkal sokszor krízishelyzetben találkoznak. A krízis olyan lélektani folyamat,
amelyben a krízist átélő személy pszichés jelzőrendszere gyakran túlterhelt,
információfeldolgozási képessége sérülékenyebb a rá jellemzőnél, a külvilágból érkező
ingerekre reagálhat rá nem jellemző módon, saját szokásos mentális és pszichés működési
szintjénél szervezetlenebbül működhet. Emiatt különösen fontos, hogy ezekben a
helyzetekben az irányelv támogatást nyújtson mind a szakemberek, mind a Mosoly Alapítvány
ellátási körébe tartozó személyek (gyermekek, fiatal felnőttek és hozzátartozóik) számára.
Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy a terápiás programjain résztvevőknek olyan kereteket
ajánlhasson fel, amelyben mindenki testi, lelki és szociális jólléte biztosított, valamint
amelyben a keretek egyértelműen garantálják a folyamatban résztvevő egyének biztonságát,
a terápiás működéshez szükséges állandóságot, szakmaiságot, transzparenciát és etikus
munkamódot.
Jelen irányelv célja, hogy rögzítse azokat a minimumfeltételeket az alapítvánnyal szerződéses
jogviszonyba kerülő személyekkel (főállású és részmunkaidős munkatársak, terapeuták,
szupervizorok, kórházi koordinátorok, önkéntesek) kapcsolatban, amely mentén ők munkájuk
során a gyerekekkel kapcsolatba kerülhetnek. Cél továbbá az együttműködő szakmai
szervezetek számára annak a világos üzenetnek a közvetítése, hogy az Alapítvány a működése
során a hatóterébe kerülő gyermekek biztonságát és jóllétét maximálisan szem előtt tartja.
Az irányelv a fentieken túl gyakorlati segítség kíván lenni azokban a helyzetekben, amelyekben
úgy észleljük, hogy a bántalmazás valamely formája (lásd. III. fejezet) potenciálisan megjelenik.
Az Alapítvány szakembereinek és munkatársainak szeretnénk segítséget nyújtani
● a gyermekvédelmi jelzést igénylő helyzetek pontos, többszempontú és rendszerszintű
felmérésében;1
1

A Mosoly Alapítványban felhalmozott gyakorlati tudás azt mutatja, hogy az alapítvány hatókörében megjelenő
gyermekvédelmi helyzetek igen komplexek lehetnek, emiatt érdemes rendszerben tekinteni azokat. Példaként
lássuk azt a helyzetet, amelyben súlyos szomatikus betegségben érintett gyermek gondviselőjéről az a szakmai
benyomásunk, hogy elégtelenül hagyja gyermeke pszichés szükségleteit. Ebben a helyzetben a gyermek
szemszögéből felmerülhet az elhanyagolás gyanúja, azonban fontos vizsgálnunk a szülő esetleges nehézségeit is
(pl. burn-out, depresszió, munkahely elvesztése az igényelt szabadnapok száma miatt stb.), hogy a problémára
rendszerszinten reagálva a gyermek tényleges védelme meg tudjon valósulni.
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● abban, hogy gyermekvédelmi jelzést mikor és hogy kell tenni (ha indokolt, a
társszervezetekkel való együttműködésben);
● a gyakorlatban működő gyermekvédelmi jelző útvonal megértéséhez és a különböző
estekben alkalmazandó protokoll betartásához.
Fenti, magunk által vállalt szigorúan betartott elveinken túl tisztában vagyunk azzal is, hogy a
gyermekvédelmi jelzőrendszerről szóló Gyvt. 17. § (1) j) bekezdése kifejezetten feltünteti az
alapítványokat. Ez alapján a Mosoly Alapítvány a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja.
A Gyvt. 17. § (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján a jelzőrendszer tagjai kötelesek egyrészt
jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, másrészt
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb
más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartása esetén. A Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsorolt személyek
természetesen nem azonos gyakorisággal és intenzitással jelennek meg a családok, gyermekek
életében. A Gyvt. 17. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban megjelölt természetes és jogi személyek,
azaz az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
valamint a köznevelési intézmények részéről közreműködő szereplők értelemszerűen
mindennapi gyakorisággal kapcsolatba kerülnek, illetve kapcsolatot tartanak egy családdal.
Azonban a gyermekek védelme, a gyermeki jogok érvényesülése és az egyéni/szakmai
felelősség szempontjából a Gyvt. 17. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt személyek, azaz
alapítványunk felelőssége is fennáll, különös tekintettel az Alaptörvényben megjelölt alapvető
állampolgári jogokra és kötelességekre, annak ellenére, hogy ellátott feladataink jellegéből
adódóan az esetek többségében nincs napi kapcsolatunk a családdal. Azonban a Gyvt. 17. §
(3) bekezdése alapján kötelesek vagyunk a jelőrendszer egyéb tagjaival együttműködni és
egymást kölcsönösen tájékoztatni.

II. KIKET VÉDÜNK?
A Mosoly Alapítvány arra törekszik, hogy minden olyan gyermek biztonságát garantálja, aki
kapcsolatba kerül a szervezettel, vagy annak munkatársaival, történjen az személyes térben,
írásos vagy online felületeken. Emellett azoknak a gyermekeknek a biztonságáért is
felelősséggel tartozik, akikre a terápiás, az adományszervezési és a kommunikációs
tevékenységei hatással vannak. Gyermeknek a hazai és nemzetközi hatályos jogszabályok a 18
év alatti kiskorú és fiatalkorú egyéneket tekintik. Ebben a fejezetben az Alapítvány
tevékenységeinek ismeretében pontosabban meghatározzuk, hogy kiket tekintünk Mosoly
célcsoportnak az általános törvényi kategórián belül, illetve azon túl, tehát azt, hogy kikért
vállalunk felelősséget.
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1. A terápiás foglalkozások résztvevői
A Mosoly Alapítvány pszichés és szomatikus traumát elszenvedett gyermekek támogatását
célozza terápiás programjaival, egyrészt kórházi osztályokon, másrészt kórházon kívüli
terápiás csoportok és mesetáborok keretében. A terápiás támogatásban részesülők
kiválasztását minden programtípus esetében az határozza meg, kinek van leginkább szüksége
terápiás támogatásra.
A kórházi programokban a terápiás ellátásban részesülő gyermekek a gyógyító szakemberek
és pszichológusok ajánlásával kerülnek ki az osztályokon kezelt betegek köréből. Egyes
osztályokon esetenként előfordul, hogy 18 év feletti fiatal felnőttek is gyógykezelésben
részesülnek. Ha a kórházi szakemberek és a Mosoly terapeuták döntése alapján egy fiatal
felnőtt is bekerül a terápiás ellátásba, automatikusan rá is vonatkoznak az Alapítvány szakmai
és gyermekvédelmi irányelvei.
A kórházon kívüli (személyes térben tartott és online) hosszú távú csoportok, meseterápiás
táborok esetében a potenciális résztvevők kórházi szakemberek, háziorvosok ajánlásával vagy
a szülők közvetlen jelentkezésével kerülnek az Alapítvány látóterébe. A csoportok
összeállítását a Mosoly Alapítvánnyal szerződésben álló terapeuták végzik a Mosoly Kódexben
leírt folyamat alapján. Ha a csoport összeállítása során terápiás csoportokba bekerül olyan
résztvevő, aki már betöltötte a 18. életévét vagy a terápiás folyamat alatt válik nagykorúvá, rá
is vonatkoznak az irányelvek.

2. A terápiás foglalkozások résztvevőin túl
A terápiás programok résztvevőin kívül minden olyan gyermekre vonatkoznak a
gyermekvédelmi alapelvek, akik a Mosoly Alapítvány dolgozóival vagy a Mosoly terapeutákkal
kapcsolatba kerülnek, így különösen azokra, akik:
● a terápiás résztvevők kiskorú és fiatalkorú testvérei, rokonai, vagy más olyan beteg
gyermekek, akik a kórházi helyszíneken a terápiás foglalkozásokon kívül kapcsolatba
kerülnek a Mosoly terapeutákkal vagy az Alapítvány által megbízott más személyekkel,
● a hosszú távú csoportokban/meseterápiás táborokban résztvevők kiskorú, fiatalkorú
testvérei, rokonai, barátai, akik a terápiás munka folyamatában a terápiás
szakemberekkel direkt vagy indirekt módon kapcsolatba kerülnek,2

2

Amennyiben a terápiás folyamatban a gyermek vagy szülőkonzultációk keretében a szülő elmondása alapján a
terapeuták tudomására jut olyan eset, amely a résztvevő gyermek rokonára, barátjára, iskolatársára vonatkozik
és felmerül a gyermekbántalmazás gyanúja, az eset kezelésének mérlegelésénél ugyanúgy kell eljárni, mint a
terápiában résztvevő gyermekek esetében.
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a hosszú távú csoportokban vagy meseterápiás táborokban potenciális résztvevőként
bekerülnek az alapítvány adminisztratív rendszerébe, de (még) nem kerülnek terápiás
ellátásba,
● részt vesznek az Alapítvány valamelyik (nem terápiás) programjában, amelyben
személyesen vagy más módon megjelennek vagy személyes adataik rögzítésre
kerülnek.
●

3. A fiatalkorú önkéntesek
Ha az Alapítvány programjaiban (elsősorban az adományszervezést célzó programokban)
önkéntesként részt vesznek 18 év alatti fiatalok, abban az esetben rájuk is vonatkoznak az
irányelvek. A fiatal kizárólag szülői/gondviselői beleegyezéssel vehet részt a programban, az
önkéntességre vonatkozó szerződést a fiatalkorú szülőjével/gondviselőjével kell aláíratni.

4. A gyermekek védelme általában
Az Alapítvány a gyermekekről élő szóban, nyomtatott és online felületeken csak olyan módon
kommunikál, hogy semmilyen formában ne sértse a méltósághoz való jogukat, maximálisan
biztosítsa személyes adataiknak védelmét és a zéró tolerancia elvét, ami azt jelenti, hogy
bármi ellen, ami veszélyezteti a gyermek testi, lelki és mentális egészségét, az alapítvány a
rendelkezésére álló minden eszközzel megpróbál fellépni (lásd még IV1.b.vi. fejezet). Ez azokra
a gyermekekre is vonatkozik, akikkel nem áll kapcsolatban, de akiknek képmását ügynökségek
által megosztott és értékesített felületeken választja ki (stock fotók), hogy felhasználja a
tevékenységeit bemutató adományszervezési és kommunikációs tevékenységekben.

III. MITŐL VÉDJÜK A GYERMEKEKET?
A Mosoly Alapítvány munkájának jellege miatt eddig is jelen voltak azok a szigorú terápiás
etikai és szakmai szabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek és gondviselőik
biztonságos keretek között kaphassanak pszichológiai segítséget (lásd IV. fejezet). Ebben a
fejezetben elsősorban azt a felelősségi teret járjuk körül, amely túlmutat az eddig is meglévő
és szabályozott biztonságos terápiás kereteken abban az értelemben, hogy a gyermekvédelmi
jelzőrendszer részét képezi.
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1. Definíciók
Először a gyermekbántalmazáshoz kapcsolódó definíciókat tekintjük át. A „bántalmazás”
kifejezést általában tágan, átfogó fogalomként használják – jelen dokumentumban is így
alkalmazzuk – a gyermekekkel kapcsolatos mindennemű rossz bánásmódra. Érdemes
megvizsgálni a témában leggyakrabban felmerülő fogalmakat és hogy pontosabban mit
takarnak. Az alábbi definíciókat a nemzetközi és magyar szakirodalomra és a hazai
joggyakorlatra támaszkodva kategorizáltuk, saját szakmai szempontjainkat is figyelembe véve.
Bár korántsem mindent kielégítő a felsorolás, arra reményeink szerint alkalmas, hogy leírja
azokat a jellemző viselkedésformákat, melyek alapján könnyebben felismerjük a bántalmazást
és annak formáját, így saját munkánkban megkönnyítsük azoknak a helyzeteknek az
azonosítását, amikor jelzést kell tennünk.
A gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve családon kívül, ez lehet fizikai,
érzelmi, szexuális, illetve egyéb jellegű. A rossz bánásmód megvalósulhat aktív cselekvő
bántalmazással és elhanyagoló magatartással is.
Bár az elhanyagolás a bántalmazás egyik típusaként szokott megjelenni, érdemes külön
említeni, mert munkában gyakran találkozhatunk vele. Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a
gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését,
védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget
bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos
körülmények. Elhanyagolásnak számít, ha ezek közül bármelyik veszélyt jelent, vagy nagy
valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi
és szociális fejlődésére. Ennek megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a család rendelkezike a megfelelő erőforrásokkal.
•

A nevelési elhanyagolás az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, vagy a
rendelkezésre álló és javasolt speciális képzési, fejlesztési, egészségügyi szolgálatok
igénybevételének elmulasztását jelenti.

•

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat
hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek
jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.

•

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya,
a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor
veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások
be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.

Gyermekbántalmazás, ha valaki aktív cselekedettel sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek,
vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja - nem
akadályozza meg, illetve nem jelenti.
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•

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés,
rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset stb.), amely a gyerek fizikai
sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet, és amely a szülő, vagy más olyan,
gondozási-nevelési feladatot gyakorló személy felelősségi körébe tartozik, akiben a
gyerek bízik, illetve akivel alá-fölérendeltségi viszonyban van. A fizikai bántalmazás
lehet egyszeri és lehet ismételt esemény.

•

Szexuális bántalmazásról beszélünk, mikor egy felnőtt vagy egy másik gyerek saját
szexuális érdeklődésének vagy vágyának kielégítése céljából használja fel a gyermeket
olyan tevékenységekre, amelyek nem az ő életkorának, fejlődésének megfelelőek,
illetve amihez a gyerek nem adta valódi hozzájárulását. Ebbe beletartozik minden
olyan eset is, amelyhez egy gyerek azért nem adhat valódi hozzájárulást, mert nem
teljesen érti a helyzetet.

•

Érzelmi bántalmazás: azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot
jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez
magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem
fogadott, nem szeretett, és csak akkor és annyiban elfogadható, amennyiben valaki
másnak a szükségleteihez és igényeihez igazodik. Ugyancsak tartalmazhat a gyerek
korának és fejlettségének meg nem felelő elvárásokat, olyan helyzeteket, amelyekben
a gyermek fél, továbbá fenyegetett, veszélynek kitett, vagy kizsákmányolt, illetve
megvesztegetett. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában
foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet.

•

A kizsákmányolás a gyermek olyan módú bántalmazása, ha valamiféle
javadalmazásról van szó, vagy amiből az elkövetők valamilyen módon jellemzően
pénzügyileg, társadalmilag, politikailag profitálnak. A kizsákmányolás a kényszer és az
erőszak egyik formája, amely káros a gyermek testi és lelki egészségére, fejlődésére és
oktatására nézve.
▪

Kereskedelmi célú kizsákmányolás: Egy gyereket mások kereskedelmi
vagy szexuális tevékenységre használnak pénzbeli vagy anyagi
ellenszolgáltatás
céljából.
A
kizsákmányoló
jellemzően
megtévesztéssel, hamis ígéretekkel (szerelem, kapcsolati biztonság
ígérete), illetve megfélemlítés, testi-lelki terror vagy ezzel való
fenyegetés útján hálózza be a gyereket.

▪

Manipuláció és tokenizmus: Amikor egy gyerek részt vesz valamiben
(pl. fellép, szerepel, interjút ad), de nincs tisztában a részvétele céljával,
valódi szerepével, akkor a részvétele nem önkéntes, és nem a
véleményének és méltóságának tiszteletén alapul.
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•

Online zaklatás: Sorozatos és hosszabb ideig fennálló szándékos sérelem okozása az
interneten, amelynek célja lehet megalázás, fenyegetés, nevetségessé tétel,
kiközösítés, lejáratás, negatív színben való feltüntetés.

A veszélyeztetésről érdemes külön szót ejteni, mert ennek büntetőjogi fogalma tágabb a
fentieknél, több mindent magában foglal. Az elhanyagolás és a bántalmazás a kiskorú gyermek
veszélyeztetésének egyik, de nem kizárólagos formája.
A veszélyeztetéssel az elkövető olyan kötelezettségét szegi meg, amely a kiskorú nevelése,
felügyelete vagy gondozása vonatkozásában terheli. A veszélyeztetés mind aktív, mind passzív
magatartással megvalósítható. A magatartás jellemzően huzamosabb időn keresztül,
folyamatosan ismétlődő cselekvésben jelenik meg, de elképzelhető egyetlen magatartás
tanúsításával is (pl. egy alkalomra felügyelet nélkül hagyja valaki a gyermeket, és a gyermek
megsérül). Büntetőjogi következményekkel a súlyos veszélyeztetés jár, ami azokat a kirívó
eseteket jelenti, melyben az elkövető a társadalmi felfogás szerint a minimálisan elvárható
követelményeket sem teljesítette (a csekélyebb súlyú mulasztás, a nevelési hiba nem tartozik
ide).

2. A bántalmazás típusai
A bántalmazás jelei összefüggenek, és gyakran átfedésben vannak. Éppen ezért az ilyen esetek
megfelelő kezelése szempontjából az a legfontosabb, hogy képesek legyünk felismerni a
jeleket, amelyek arra utalnak, hogy az érintett gyermekkel nem megfelelően bánik a
környezete, ezért meg kell tenni a szükséges lépéseket.
Ahogy a fentiekben már kifejtettük, bántalmazásnak minősül minden olyan magatartás, amely
a gyermekek sérelmét eredményezi, vagy a biztonságos és egészséges fejlődésüket
akadályozza. Az alábbi ábra szemlélteti a bántalmazás különböző típusait és annak
legfontosabb jellemző tüneteit.
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1. ábra: A bántalmazás típusai és legjellemzőbb tünetei

3.

A bántalmazás szintjei

A bántalmazást különböző szinteken értelmezhetjük annak fényében, hogy kik vesznek
benne részt. A következő ábra három szintet mutat be: személyek közötti, intézményi és a
rendszerabúzus szintjeit és azok meghatározását.
2.sz ábra: A bántalmazás szintjei

A Mosoly Alapítványban folyó terápiás munka természeténél fogva bántalmazás elleni primer
és szekunder prevenciós hatóerőként van jelen, amelyet a szervezet a jövőben is azonos
keretek és értékek mentén, magas minőségben kíván végezni.
A rendszerabúzus ellenében az alapítvány jelen dokumentuma is része kíván lenni annak a
törekvésnek, hogy a hazai gyermekekkel végzett munkában is egyre magasabban
megjelenjenek azon standardok, amelyek védőhálót képeznek a gyermekek körül és
rendszerbe kapcsolódva más intézményekkel biztosítják a gyermekvédelem megfelelő
működését ezzel megelőzve a gyermekbántalmazást, a gyermekek elleni veszélyeztető vagy
kizsákmányoló magatartást. Az intézményi abúzus ellenében az alapítványban folyó munka
során minden esetben szem előtt tartjuk azt, hogy a velünk kapcsolatba kerülő gyermekek
kiszolgáltatottságát csökkentsük mind terápiás eszközökkel, mind azokkal a garanciákkal,
amelyeket az alapítvány különböző szakmacsoportjai az általuk végzett munka során a

gyermekek védelmében vállalnak (lásd IV. fejezet). A személyek közötti abúzus megelőzésére
az alapítvány kidolgozott egy jelzőrendszert, amelyet a dokumentum V. fejezetében
ismertetünk részletesen.

IV. MEGELŐZÉS: MIKOR, HOL ÉS HOGYAN GARANTÁLJUK A
GYERMEKEK BIZTONSÁGÁT?
Ebben a fejezetben azt fejtjük ki, hogy az Alapítvány mikor, hol és milyen mértékig biztosít
védelmet a gyermekek számára és ehhez milyen garanciákat rendel. Célunk, hogy a szervezet
minden területén azonosítsuk a gyermekek biztonságát fenyegető lehetséges
veszélyforrásokat és a megelőzésüket célzó szabályokat és gyakorlatokat. Először azonban
röviden kitérünk fő tevékenységünk, a terápiás munka néhány jellemzőjére, mert úgy
gondoljuk, hogy ez alapvetően meghatározza hogyan, milyen keretek között gondolkodunk a
gyermekek védelméről.
A kliensek méltóságának tisztelete, az ártalmak elkerülése, a szakszerűség, a
felelősségvállalás, a titoktartás, a feddhetetlenség, az elkötelezettség minden terápiás
munkában alapvető követelmény és bevett gyakorlat. Ezért alapítványunk eddig is szigorú
etikai és szakmai szabályrendszert alkalmazott a programok szervezéséhez és
lebonyolításához. Ahogy általában, a Mosoly programokban is a terápiás munka keretei és a
szakemberek felkészültsége nyújtanak garanciát arra, hogy a gyermekek és gondviselőik olyan
biztonságot nyújtó, empatikus közegben kapjanak pszichés támogatást, ahol nem merülhet
fel az érzelmi vagy fizikai bántalmazás lehetősége és a megosztott információk gondatlan
kezelése. A biztonságos terápiás környezet preventív funkcióján túl alkalmas arra is, hogy a
gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyek jelzését és kezelését a megfelelő szakértelemmel
és attitűddel tudjuk segíteni, a jelzőrendszer többi tagjával együttműködésben.
Az alábbiakban a már alkalmazott gyakorlat fent említett két pillérét mutatjuk be: egyrészt azt
a minőségbiztosítási szabályrendszert mely alapján az Alapítvány működteti a terápiás
programokat, másrészt azokat a garanciákat, melyek biztosítják, hogy a gyermekekkel mindig
a megfelelően felkészült szakemberek foglalkozzanak.
A terápiás programokban alkalmazott gyakorlat ismertetésén túl további fontos
adományszervezési és kommunikációs szempontok is beépültek a fejezetbe azzal a céllal, hogy
a gyermekvédelmi szempontok a jövőben ugyanolyan hangsúllyal jelenjenek meg a szervezet
minden területén a mindennapi munkában.
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1. A gyermekek védelmére és a bántalmazás megelőzésére kiépített
minőségbiztosítási szabályrendszer
Az Alapítvány terápiás programjaiban különféle szakmacsoportok dolgoznak együtt
(pszichológusok, klinikai szakpszichológusok, pszichoterapeuták, képzőművészet-terapeuták,
zeneterapeuták). Ezért az Alapítvány kidolgozta a saját szakmai etikai alapelveit, a Mosoly
Kódexet azzal a céllal, hogy egységes minőségi standardokat állítson a terápiás programok
szervezéséhez és lebonyolításához, egy dokumentumba gyűjtve az egyes területekre,
szakemberekre vonatkozó rendeleteket és szabályokat. A dokumentum összhangban van az
alábbi törvényekkel és rendeletekkel és más szabályozókkal, beemelve azok ide vonatkozó
pontjait:
• az 1997. évi XXXI. törvénnyel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• az 1997. évi CLIV. törvénnyel az egészségügyről (különösen a V. fejezet §103 és X.
fejezetek)
• az 1997. évi XLVII. törvénnyel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről,
• az 2011. évi CXII. törvénnyel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról,
• az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) vonatkozó pontjaival,
• az ENSZ gyermekjogi egyezményével, valamint
• a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexével, illetve más társszakmák etikai kódexében
lefektetett alapelvekkel
A törvényi garanciák betartásának/betartatásának érdekében a Mosoly Kódex, illetve a
fenti törvények terápiás programokra vonatkozó pontjait az Alapítvány beemelte az
alábbi szervezeti dokumentumokba:
● az Alapítvány Adatvédelmi Szabályzatába és a terápiás programok érintettjei számára
kidolgozott adatkezelési tájékoztatóba, valamint az egyes terápiás programokhoz tartozó
adatvédelmi nyilatkozatokba;
● az Alapítvány terápiás programjában gyermekkel dolgozó terapeuták, a szupervizorok
és a kórházi koordinátorok megbízási szerződéseibe, valamint az önkéntesek
szerződéseibe;
● az Alapítvány munkavállalóinak munkaszerződéseibe;
● a kórházi terápiás programok esetében az egészségügyi intézményekkel megkötött
írásos együttműködési megállapodásokba;
● a kórházon kívüli terápiás programok esetében a szülőkkel megkötött írásos
együttműködési megállapodásokba.
A fenti dokumentumok gyakorlatban történő alkalmazásával egy komplex rendszerben
nyújtanak biztonságos jogi hátteret a terápiás programok működéséhez. Az egyes
programokhoz tartozó tervezés, szervezés, lebonyolítás és értékelés egységes monitoring
rendszerben történik. A személyes adatok biztonságos kezelésének érdekében az Alapítvány
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a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentett adatvédelmi biztost
alkalmaz.
A továbbiakban ebből a rendszerből azokat az eddig is alkalmazott szabályokat és működési
gyakorlatokat írjuk le, melyek hozzájárulnak az I.2. fejezetben leírt gyermekvédelmi értékek
és alapelvek gyakorlati megvalósulásához.

a. A megfelelő szakemberek kiválasztása
A gyermekek biztonságának egyik legfontosabb pillére a megfelelően képzett terápiás
szakember, ezért az Alapítvány terapeuták kiválasztásánál többlépcsős rendszert alkalmaz. A
kiválasztás alapja a szakmai önéletrajz és személyes beszélgetés. Ha indokolt, a jelölt
előzetesen egy terápiás programban önkéntes segítőként vesz részt vagy az Alapítvány
munkatársai/szakemberei figyelik meg munkahelyzetben.
Mosoly terápiás programokban csak megfelelően képzett szakemberek dolgozhatnak: olyan
orvos, klinikai szakpszichológus, pszichológus, művészetterapeuta végzettséggel bíró
szakember, aki rendelkezik
● referenciával,
● erkölcsi bizonyítvánnyal
● igazolható képzettséggel legalább egy terápiás módszerben,
● megfelelő önismerettel,
● gyakorlati
tapasztalattal
gyermekcsoportok
vezetésében
vagy
egyéni
gyermekfoglalkozás tartásában (programtól függően),
valamint
● alkalmazott módszerei összhangban állnak a Mosoly Alapítványnál elfogadott
módszerekkel,
● és a Mosoly Alapítvány alapértékeit és gyermekvédelmi irányelvét elfogadja, magára
kötelező érvényűnek tekinti.

A jogszabályi követelményeknek megfelelően minden terapeuta kizárólag csak a
képesítésének megfelelő feladatokat láthat el a programokon belül. A szakemberekre
egyrészt saját szakmai etikai kódexük, másrészt a Mosoly Kódex vonatkozik. A terapeuták a
szakmailag elvárható maximális gondossággal és körültekintéssel, a gyermekek helyzetének,
egészségi állapotának messzemenő figyelembevételével kötelesek eljárni; adatfeldolgozóként
kötelesek betartani hatályos adatvédelmi rendeleteket, és a fejezet elején felsorolt
jogszabályokat. A terápiás foglalkozásokat két szakember páros vezetéssel tartja, kivéve, ha a
kórházi környezet ezt nem teszi lehetővé (pl. a steril környezetben csak egy ember
tartózkodhat a gyermek mellett) vagy egyéni terápiás ülés indokolt.
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A szakmai támogatás fontos szempont a megfelelő szakemberek hosszú távú motiválásához.
Az Alapítvány a terapeuták számára minden esetben szupervíziót biztosít. Emellett anyagi
lehetőségeihez mérten továbbképzéseket szervez, illetve finanszíroz, hogy különböző
módszerek elsajátításában segítse a terapeutákat és ezzel garantálja a terápiás munka
biztonságát és minőségét.

b. A gyermekek védelme a terápiás programokban
i.

A kórházi terápiás programokban

A Mosoly terápiás foglalkozások nagy része kórházi környezetben zajlik, mindig az adott
intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretei között. A gyermekek védelmét az
Alapítványnak a fentiekben felsorolt jogszabályok, a Mosoly Kódex és az intézményi
megállapodás alapján kell biztosítani, különös tekintettel az alábbiakra:
●

A terápiás foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a gyermek és szülő beleegyezésével
kell, hogy történjen. Ha kórházi szakember (pszichológus, kezelőorvos) ajánlásával kerül
be Mosoly terápiás ellátásba a gyermek, a terapeutának akkor is meg kell győződnie arról,
hogy a gyermek alkalmas-e a részvételre, és ha igen, részt kíván-e venni az adott
foglalkozáson. A terapeuta saját kompetenciáján belül a gyermek életkorának és szociális
érettségének megfelelően szóbeli tájékoztatást a gyermeknek a foglalkozásról és felel a
kérdéseire.

●

A szülőnek megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a terápiás programról, annak céljáról, az
alkalmazott módszerekről és a Mosoly terapeutákról. Az Alapítvány papír alapú írásos
tájékoztatót helyez el a szülők számára az adott kórházi osztályon folyó terápiás
programról, a gyermek adatainak kezeléséről, illetve hozzáférhetővé teszi honlapján a
terápiás programok érintettjei részére kidolgozott részletes adatkezelési tájékoztatót. A
dokumentumokban megadott elérhetőségeken a szülő további tájékoztatást kérhet a
terápiás programokról és a gyermeke adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól.
Amennyiben a szülő a kórházban tartózkodik, a terapeuta szóbeli visszajelzést ad számára
a gyermekről. Szükség esetén a szülőnek támogató beszélgetést biztosít.

●

A gyermekek fizikai és érzelmi biztonságát szem előtt kell tartani a terápiás foglalkozás
előtt, alatt és után, amíg a terapeuta a gyermekkel kapcsolatban van. Ez a figyelem kiterjed
a foglalkozás előtti és utáni időszakra, illetve minden olyan gyermekre is, akikkel a
terapeuta nem dolgozik az adott időben, de kapcsolatba kerül.

●

Az egyes kórházi osztályokon alkalmazott protokollokat szigorúan be kell tartani. A
krónikus beteg gyermekek esetében például kiemelkedően fontos, hogy a rájuk veszélyes
fertőzésektől megvédjük őket. Ezért az egyes kórházi osztályokon alkalmazott higiénés
gyakorlat (pl. beöltözés, sterilizált eszközök használata, oltások) kötelező a Mosoly
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terapeuták számára is. Ezen túl alkalmazkodniuk kell a kezelési rendhez és más, a
szupportív munkacsoport által meghatározott szabályokhoz is. Ezt elősegítendő, a kórházi
osztályokkal való együttműködés koordinálására az Alapítvány helyi szakembereket
(koordinátorokat) alkalmaz.
●

Ha a terapeutában felmerül egy gyermek veszélyeztetésének gyanúja, azt a kórházi
osztálynak, az intézmény által alkalmazott gyermekvédelmi protokoll szerint kell jelezni
(lásd: V. fejezet)

●

A terápiás foglalkozásokon résztvevő gyermekek és gondviselőik személyes és különleges
adatait és a terápián elhangzott információkat bizalmasan kell kezelni, azokhoz csak a
gyermekkel dolgozó szakmai munkacsoport tagjai férhetnek hozzá. Az elektronikusan
tárolt információkhoz csak a gyermekkel dolgozó szakmacsoport tagjai és a terápiás
programokért felelős munkatársak férhetnek hozzá, harmadik fél számára nem adhatók
ki. Ez alól kivétel, amikor A Gyvt. 17. §-a alapján a Mosoly Alapítvány a gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjaként jelzési és együttműködési kötelezettségének tesz eleget.

●

A szülő tájékoztatást kérhet, illetve panasszal élhet az Alapítvány felé, ha úgy érzi, hogy a
terápiás foglalkozásokon vagy azok szervezése alatt gyermekét sérelem érte. A Mosoly
Alapítvány minden panaszt megvizsgál és 3 munkanapon belül reagál minden írásban
beérkezett panaszra.

●

A terápiás programokról szóló kommunikációban az Alapítvány a személyes adatokat
nem használja fel. Támogatók és szélesebb közönség részére készülhet tájékoztatás az
adott kórházi terápiás program céljáról, eredményeiről, ezek szemléltetésére eseteket név
nélkül, a felismerhetőség minden lehetőségét elkerülve lehet csak ismertetni.
Fénykép/képmás vagy hangfelvétel rögzítése csak szülői hozzájárulás esetén lehetséges.
Kórházi terápiás programok alatt rögzített fényképet/képmást vagy hangfelvételt az
Alapítvány kommunikációs célra nem használ fel (ennek részletesebb szabályozását lásd a
IV.1.b.vi. fejezetben). A terápiás programokról szóló kommunikációban az Alapítvány stock
fotókkal, vagy a gyermekek terápián készült alkotásaival illusztrálja a mondanivalót.

ii.

A hosszú távú terápiás csoportokban, meseterápiás táborokban

A kórházon kívüli terápiás programokban a gyermekek az Alapítvány és a
szülők/gondviselők között megkötött írásos együttműködési megállapodás alapján
vesznek részt. A gyermekek biztonságát egyrészt ez a szülői megállapodás, másrészt a
Mosoly Kódexben leírt terápiás protokoll alapján kell biztosítani, különös tekintettel az
alábbiakra:
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● Megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a terápiás programról, a résztvevők adatainak
kezeléséről és a gyermek fejlődéséről:
o A program meghirdetésének szakaszában az Alapítvány a terapeutákkal
együttműködésben írásos tájékoztatót állít össze a program céljáról, a
programra várt célcsoport sajátosságairól (életkor, problémák), az alkalmazott
módszerekről és a programban dolgozó szakemberekről. A tájékoztatót a
kezelőorvosokon, háziorvosokon és a gyermekekkel dolgozó pszichológusokon
keresztül teszi hozzáférhetővé az érdeklődők számára, jogtalanul szülők adatait
nem kezeli.
o

●

A programra jelentkező szülőkkel a Mosoly terapeuták szülői konzultációt
tartanak, mely eredményeképp kiderül, hogy a gyermeknek megfelelő-e az
adott csoport. A konzultáción résztvevőket minden esetben tájékoztatni kell a
program részleteiről. Ha a gyermek nem kerül be a csoportba, nyilatkozatot kell
aláíratni arról, hogy a konzultáción elhangzott/átadott adatokat az Alapítvány
1 évig kezeli annak érdekében, hogy a szülővel fel tudja venni a kapcsolatot, ha
a későbbiekben a gyermekének megfelelő csoportot indít vagy más
lehetőséget tud ajánlani. Az adatokat kizárólag a fenti célnak megfelelően
kezeli az Alapítvány a nyilatkozatban megjelölt időpont erejéig. A szülőnek
bármikor jogában áll visszavonni az adatkezelésre vonatkozó információkat,
jogaival kapcsolatosan tájékoztatást kap a dokumentumból.

A terápiás programban résztvevő gyermekek szüleivel/gondviselőivel az Alapítvány
írásos együttműködési megállapodást köt. Ebben részletezi a felek vállalásait, a
terápiás foglalkozások időpontjait. A megállapodás keretében a szülő írásban
nyilatkozik arról, hogy rajta kívül ki hozhatja és viheti a gyermeket a terápiás
foglalkozásokra, illetve kinek adhatnak a terapeuták felvilágosítást a gyermekről. Ezen
kívül a szülő nyilatkozik, hogy hozzájárul-e, hogy gyermekéről fénykép, videófelvétel
vagy hangfelvétel készüljön. Amennyiben igen, a megállapodásban szereplő
táblázatban részletesen megjelöli, hogy az milyen célra és hogyan használható fel (pl.
szakmai konferenciákon, pályázatokban, nyomtatott vagy online kommunikációban,
médiában). A szerződéskötésért felelős munkatársnak a szülőt támogató
kommunikációval kell segítenie abban, hogy a felvételek készítésére vonatkozó
nyilatkozatot kizárólag a gyermek és a család érdekét szem előtt tartva tegye meg, fel
kell hívnia a figyelmét arra, hogy nemleges nyilatkozata semmiféle negatív hatással
nem járhat a gyermekre vagy rá nézve. A felvételeket az Alapítvány minden egyes
gyermek esetében úgy kezeli, ahogy a szülő arról nyilatkozott. Az Alapítvány törekszik
arra, hogy szülői engedély esetén is csak olyan fénykép/képmás készüljön a
gyermekről, ahol arca nem látszik, nem felismerhető. A gyermekek és hozzátartozóik
adatainak kezeléséről szóló tájékoztató az Alapítvány honlapján hozzáférhető minden
érdeklődő számára.

20

● A program szakmai dokumentációját (diagnosztikus lapok, terápiás jegyzőkönyvek,
terápiás beszámolók) a szülők nem ismerhetik meg, mert az a gyermek és a többi
csoportban résztvevő gyermek érdekeit és a terápia sikerességét veszélyeztetheti. A
terápiás program alatt minden szülőnek/szülőpárnak/gondviselőnek konzultációkat
biztosít az Alapítvány, hogy információt kapjanak gyermekük fejlődéséről és szükség
esetén támogatást kapjanak a terápiát vezető szakemberektől.
●

Az Alapítvány fontosnak tartja, hogy a gyermekek a koruknak és érettségüknek
megfelelő felvilágosítást kapjanak a terápiás programról. Ennek érdekében a
terapeuták a szülőkonzultáción támogatást nyújtanak a szülőnek/gondviselőnek, hogy
hogyan érdemes felkészíteni a gyermeket a programon való részvételre. Az első
terápiás alkalommal a szakemberek a terápiás keretek között osztják meg a
gyermekekkel a legfontosabb információkat és alakítják ki bevonásukkal a
foglalkozásokon alkalmazott kereteket, viselkedési szabályokat.

● A gyermekek fizikai és érzelmi biztonságát szem előtt kell tartani a terápiás
foglalkozás előtt, alatt és után, amíg a terapeuta a gyermekkel kapcsolatban van. Ez a
figyelem ki kell, hogy terjedjen a foglalkozás előtti és utáni időszakra is. A terapeuták
szakmai tudása, tapasztalata és attitűdje hivatott abban segíteni, hogy a
foglalkozásokon érvényesüljön a partneri szemlélet és a másik tisztelete a felnőttgyermek és a gyermekek egymás közti kommunikációjában és viselkedésében is.
●

●

●

A hagyományos programév esetén a terápiás szakma szabályain túl a Mosoly
Kódexben leírt protokoll az iránymutató. A rendkívüli járványhelyzetre reagálva az
Alapítvány a személyes térben tartott terápiás programokra a hatályos rendeleteknek
és egészségügyi iránymutatásoknak megfelelő, az adott terápiás programokra szabott
COVID protokollt dolgozott ki, hogy maximálisra növelje a terápián való részvétel
biztonságát. A járványhelyzet súlyosbodása esetén a terapeuták a gyermekek és szülők
szempontjait figyelembe véve döntenek a foglalkozások szüneteltetéséről vagy online
térbe helyezéséről.
Ha a terapeuta észleli a gyermek veszélyeztetettségét, azt az Alapítvány által
alkalmazott esetkezelési protokoll keretein belül kell orvosolni (lásd: V. fejezet)
A terápiás foglalkozásokon résztvevő gyermekek és gondviselőik személyes és
különleges adatait és a terápián elhangzott információkat bizalmasan kell kezelni,
azokhoz csak a gyermekkel dolgozó szakmai munkacsoport tagjai férhetnek hozzá. Az
elektronikusan tárolt információkhoz csak a gyermekkel dolgozó szakmacsoport tagjai
és a terápiás programokért felelős munkatársak férhetnek hozzá, harmadik fél számára
nem adhatók ki. Ez alól kivétel, amikor A Gyvt. 17. §-a alapján a Mosoly Alapítvány a
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gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként jelzési és együttműködési kötelezettségének
tesz eleget.
●

A szülő/gondviselő tájékoztatást kérhet, illetve panasszal élhet az Alapítvány felé, ha
úgy érzi, hogy a terápiás foglalkozásokon vagy azok szervezése alatt gyermekét
sérelem érte. A Mosoly Alapítvány minden panaszt megvizsgál és 3 munkanapon belül
reagál minden írásban beérkezett panaszra.
iii.

Az online terápiás programokban

A COVID-19 okozta járványügyi korlátozások miatt több programot ideiglenesen az online
térben kellett folytatni; az újonnan megjelenő igények miatt hosszú távon is működőképes
online csoportokat indított az Alapítvány.
●

A szülői tájékoztatás az online programokban is fontos része a folyamatnak. Mivel az ilyen
típusú foglalkozásokon többségében olyan gyermekek és fiatalok vesznek részt, akik
elszigetelten vagy távolabbi településen élnek, a szülők tájékoztatása és a kapcsolattartás
e-mailen és telefonon történik. A szülőnek minden esetben el kell juttatni az írásos
ismertetőt a programról, annak céljáról, a terapeutákról és a vonatkozó adatvédelmi
szabályokról. A szülő – ha máshogy nem lehetséges – e-mail útján járul hozzá a gyermek
programban való részvételéhez.

●

A gyermekek biztonságát az online térben is garantálni kell. A gyermekek állapotának
figyelembevétele és a szakmai felkészültség itt is ugyanolyan fontos, mint az előzőekben
felsorolt programok esetében. A kiválasztott online felületnek biztonságosnak, szakmai és
adatvédelmi szempontból is megfelelőnek kell lennie. Az Alapítványnak biztosítania kell a
megfelelő online felületet a foglalkozásokhoz, valamint a szükséges képzést és technikai
támogatást a terapeuták számára, hogy a felületet biztonsággal tudják kezelni.

●

A gyermekek veszélyeztetettségére vonatkozó esteket a személyes térben tartott hosszú
távú programokkal megegyező módon kell kezelni (lásd V. fejezet).

●

A személyes és különleges adatok védelmére vonatkozóan ugyanúgy kell eljárni, mint a
többi program esetében. Rögzíteni az online terápiás foglalkozást nem szabad, a
gyermekek által készített alkotások kivételével.
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iv.
A terápiás programokhoz kötődő szakmai találkozókon, rendezvényeken,
publikációkban
A gyermekek védelmét akkor is biztosítani kell, ha nincsenek jelen, de a velük és a terápiás
folyamattal kapcsolatos információkat szakmai célból megosztjuk a terapeuták szakmai
támogatását vagy tapasztalatcserét célzó programokon, rendezvényeken.
Az Alapítvány vagy más szakmai szervezetek tudásmegosztást célzó előadásain,
konferenciáin, műhelyein, illetve publikációkban, ahol Mosoly terápiás esetek kerülnek
bemutatásra, a terapeuta köteles ügyelni arra, hogy a szakmai titoktartás kötelezettsége
alá eső információk ne jussanak illetéktelen személy tudomására. A személyre,
szervezetre, illetőleg a körülményekre vonatkozó adatokat el kell fedni, hogy azok alapján
az érintettek ne legyenek felismerhetők. Ebben a Pszichológusok Szakmai Etikai
Kódexének vonatkozó pontjai, illetve azoknak a szakmacsoportoknak az etikai kódexei az
irányadóak, melyhez a terapeuták tartoznak.
A terapeutáknak rendszeres szupervíziós támogatást biztosít az Alapítvány mentális
egészségük védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése céljából. Ha a szupervíziós
üléseken a terapeuta gyermekről információt megoszt, az szakmai titoktartás alá tartozik.
Erre a szupervizorok szakmacsoportjaihoz tartozó etikai kódexek az irányadóak.

v.

A gyermekek védelme az Alapítvány irodáján belül

A gyermekek elsősorban külső helyszíneken szervezett terápiás programokon vesznek részt,
az Alapítvány irodájában ritkán tartózkodnak, leginkább akkor, ha a szülők magukkal hozzák
őket a terápiás programokhoz tartozó megállapodás aláírásakor vagy szülői konzultáció
alkalmával. Ha a gyermek a szülő nélkül marad az irodában, az ott tartózkodó, az adott
programban dolgozó munkatársak vállalják a gyermekekért a felelősséget.
Az iroda falain belül a legfontosabb feladat a programokban résztvevő gyermekek és
családtagjaik adatainak megfelelő védelemmel való ellátása. A papíralapú és az elektronikus
adatkezelést a fejezet elején felsorolt hatályos jogszabályok alapján végzi az Alapítvány. A
papíron tárolt személyes és különleges adatok zárt szekrényben, csak az adatokkal közvetlenül
dolgozóknak, a meghatározott célnak megfelelően és meghatározott ideig lehetnek
hozzáférhetőek. Az elektronikusan tárolt adatok hasonló feltételekkel, korlátozott
hozzáféréssel, jelszóval védetten hozzáférhetőek. Az adatok tárolását és kezelését illetően
minden munkatársra vonatkozik az Alapítvány Adatvédelmi Szabályzata.
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vi.

A gyermekek védelme az adományszervezésben és a kommunikációban

Ahogy fentebb említettük, az Alapítvány azoknak a gyermekeknek a biztonságáért is
felelősséget vállal, akikre a terápiás, az adományszervezési és a kommunikációs tevékenységei
hatással vannak. Ezért ezekben a programokban is rendkívül fontosnak tartja a gyermekek
védelmét, különös tekintettel az alábbiakra:
● adományszervezési céllal megtartott rendezvények, találkozók;
● adományszervezési és kommunikációs kampányok;
● partnerszervezetek (adománygyűjtő felületek, szakmai partnerek); online és írásos
felületei, kampányai, ahol a Mosoly terápiás programok vagy célcsoportok
megjelennek;
● a szervezet egészét érintő rendezvények, találkozók (pl. kuratóriumi ülések,
évfordulós és egyéb rendezvények);
● támogatói beszámolók;
● promóciót elősegítő írásos anyagok (szórólapok, brosúrák, plakátok, ismertetők);
● az Alapítvány online kommunikációs csatornái (honlap, hírlevél, Facebook, Instagram
stb.);
● médiamegjelenések.
Mind az adományszervezésben, mind a kommunikációban szem előtt kell tartani, hogy a
gyermekek érdeke mindenek felett érvényesüljön, fizikai, mentális és érzelmi biztonságuk
maximálisan megvalósuljon. Ezért az Alapítvány a gyermekeket élő szóban, nyomtatott és
online felületeken olyan módon reprezentálja, hogy semmilyen formában ne sértse a
méltósághoz való jogukat, garantálja személyes adataik védelmét és a zéró tolerancia
elvét. Ezt – a IV.1. fejezetben felsorolt szakmai alapelvekből következően és azokon túl – az
alábbi kommunikációs elvek alkalmazásával kívánja elérni:
•

A gyermeket mind megnevezésében, mind képi megjelenítésében klisék, valamint
manipulatív, negédes hangulatot keltő jelzőktől és tulajdonságoktól mentesen
ábrázolja (pl. inkább alkalmazza a gyerek, gyermek, mellőzi a gyerkőc vagy kis hős
elnevezéseket).

•

A gyermekeket általános megközelítésben, nem személyes történeteken vagy
tragédiákon keresztül ábrázolja.

•

A gyermekeket nem kiszolgáltatott vagy determináló helyzetben, megbélyegzően,
hanem lehetőleg pozitívan, cselekvőképességüket hangsúlyozva ábrázolja.

•

Kórházi környezetben zajló vagy súlyos állapotú gyermekeket segítő program
kommunikációjában nem a gyermekekre, állapotukra, hanem inkább a program
eredményeire, innovatív jellegére, módszertani sokszínűségére helyezi a hangsúlyt.
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•

A betegséghez, kórházi kezelésekhez kapcsolódó információkat tényszerűen (pl.
„onkológiai betegséggel kezelt gyermekek”), nem pedig sztereotíp vagy manipulatív
(pl. „halálos betegséggel küzdő kis hősök”) írja le vagy ábrázolja.

•

A pszichoedukációs szempontok fontosak lehetnek egy-egy kommunikációs vagy
adományszervezési kampány esetében, de ez nem elsődleges célja a Mosoly
programoknak. A betegség tényéről és a gyermek állapotáról csak annyi információt
oszt meg, amennyi szükséges ahhoz, hogy a kontextus egyértelmű legyen a
célközönség számára. A betegséget nem tabusítja, reális, valós tényeken alapuló
kommunikációval segíti a megértést.

•

Az adományszervezési programok tervezésénél, szervezésénél a gyermek érdeke kell,
hogy legyen az első. Kerüli a tokentizmus minden lehetőségét, nem használja fel a
gyermeket az adományozók meggyőzésének céljából. Ehelyett a szakemberek,
módszerek, eszközök eredményességét állítja középpontba.

•

Az adományszervezésben (a támogatók védelmében is) kerüli a hatásvadász, populáris
elemeket, csúsztatásokat, túlzó állításokat és az egymástól független tények
összekapcsolását (pl.: a gyermek élete a támogatástól függ; a támogatott program
megváltoztatja a gyermek egész eddigi életét).

•

Amennyiben szülői beleegyezéssel fénykép készül a gyermekről, azt a beleegyező
nyilatkozat esetén is csak a biztonságos és manipuláció mentes felületeken használja.
A szülői beleegyezés mellett is csak olyan képeket hoz nyilvánosságra saját felületein
és kampányaiban, ahol a gyermekek nem felismerhetők, arcuk nem látszik. A gyermek
beleegyezése nélkül kép nem készülhet sem róla, sem az alkotásáról. Ha a
gyermek/szülő kéri az Alapítvány online felületeire kikerülő kép módosítását vagy
törlését, azt haladéktalanul teljesíteni kell.

•

Adódnak azonban ritkán olyan esetek, ahol a médiamegjelenés nem a Mosoly
Alapítvány szervezésében történik, az Alapítvány nem szerez időben tudomást
róla/nincs hatása rá, de Mosoly terápiákon résztvevő gyermek vagy azokat tartó
szakember megjelenik és az Alapítvány neve említésre kerül (pl. a kórház és/vagy szülő
ad engedélyt forgatásra vagy a terapeutát keresik meg egy nem alapítványi
tevékenységével kapcsolatosan). Ezekben az esetekben az Alapítvány csak akkor osztja
meg az adott anyagot saját felületein, ha a gyermek ábrázolása összhangban van a fent
kifejtett alapelvekkel, tehát ha a gyermek klisémentesen, aktív cselekvőként jelenik
meg, a hangsúly a segítő módszereken van és nem a betegségből fakadó személyes
tragédián.

•

Minden olyan az Alapítvány programjait népszerűsítő médiamegjelenést, melyben a
fent említett elvek az Alapítvány akarata és szándéka ellenére sérülnek, semmilyen
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további kommunikációjában nem használja fel. Az esetet megvizsgálja és mindent
elkövet annak érdekében, hogy a jövőben ne történjen hasonló.

V. MIT TESZÜNK, HA EGY GYERMEK BAJBAN VAN? GYERMEKBÁNTALMAZÁSI ESETEK JELZÉSE, KEZELÉSE
Munkájuk során a Mosoly Alapítvány terápiás szakembereivel és az irodában dolgozó stáb
tagjaival is előfordulhat, hogy olyan esetet észlelnek, amelyben egy gyermek
veszélyeztetése/bántalmazása merül fel. Ennek érdekében az Alapítvány három protokoll
folyamatot dolgozott ki a gyermekvédelem hatáskörébe tartozó jelzések kezelésére. Az egyik
protokoll folyamat a kórházban zajló terápiás intervenciók során alkalmazandó, a második
azokat a gyermekvédelmi helyzeteket fedi le, amelyek az alapítvány saját szervezésében
folytatott terápiás folyamatok alatt merülnek fel. A harmadik protokoll pedig az irodában
dolgozó, szervezési, adminisztratív, adományszervezési és kommunikációs feladatokat végző
munkatársak számára kíván segítséget nyújtani a jelzési folyamathoz. Ebben a részben átfogó
képet kívánunk adni a Mosoly Alapítvány gyermekvédelmi protokolljának általános
menetéről. Az egyes programokban dolgozó terapeutáknak szóló jelzési útmutatókat az 1. és
2. sz. mellékletek tartalmazzák, a nem terápiás munkát végző munkatársaknak szóló útmutató
a 3. sz. mellékletben található.
A jelzési protokoll az alábbi alapelvek mentén próbál segítséget nyújtani az esetek
kezelésében:
• A gyerekek védelmének kulcsa az, hogy a veszélyeztetettség felismerhető legyen, és
az egy olyan személy tudomására jusson, aki megfelelően tudja kezelni a helyzetet.
• Minden esetben a jogszabályokat és a gyerekek legfőbb érdekét szem előtt tartva kell
eljárni. A gyerekek védelméért felelős személynek, aki a jelzést indítja vagy akihez a
jelzés eljut, pontosan tudnia kell, hogy mikor és kit kell bevonnia egy helyzet
kezelésébe. Ugyanakkor el kell kerülnie, hogy az érintett gyereknek sérelmet okozzon.
• Minden jelzést és gyanút komolyan kell venni, és ki kell vizsgálni. Ez egyrészt elősegíti
azt, hogy minél kevesebb ügy maradjon kezeletlen, másrészt pedig azt, hogy az
„álhíreknek” is legyen következménye. Így hosszú távon kialakulhat egy optimálisan
reagáló jelzési gyakorlat.
• A jelzésnek minden esetben legyen „nyoma”, a megfelelő dokumentáció szükséges
ahhoz, hogy a jelzés bizonyítható és visszakereshető legyen és elősegíti a
jelzőrendszer egyes szereplőinek együttműködését.
Az átláthatóság és hatékonyság érdekében a gyermekvédelmi jelzés 3 lépéses modelljét
alkalmazzuk:
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1. Mérlegelés
Minden terápiás szakember és más munkatárs is köteles jelzést tenni, ha úgy gondolja, hogy
egy gyermek veszélyben van. A gyermekvédelmi jelzés elindítására maximum 24 óra áll a
jelzést tenni kívánó rendelkezésére, azonban súlyos vagy életveszélyes fokú bántalmazás
esetén a jelzést azonnal meg kell tenni. A gyermek súlyos bántalmazása, súlyos elhanyagolása
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett
súlyos veszélyeztető magatartása esetén azonnal értesíteni kell a rendőrséget is. Ugyanerre
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van szükség, ha egy gyermek eltűnne, illetve szükséges lehet akkor is, ha egy gyermek
felnőttkíséret nélkül váratlanul jelenne meg. Ebben az esetben is alkalmazható segélyhívó
szám a 112.
A három lépéses modell első lépése a gyors mérlegelés, amelyben azt kell eldönteni, hogy a
jelzést tenni kívánó tapasztal, érzékel-e valamit, amely alapján a gyermeket veszélyben érzi. A
jelzést tevő munkatársnak a problémahelyzetek felismerésében A bántalmazás típusai és
legjellemzőbb jelző tünetei című ábra segíthet.
A jelzést minden esetben meg kell tenni, ha gyermekvédelem hatáskörébe tartozó problémát
érzékelünk, az viszont jelzőrendszer további szereplőinek a felelőssége, hogy megítélje a
szükséges lépéseket. A jelzést indító személynek tehát nem azt kell eldöntenie, hogy induljone gyermekvédelmi eljárás vagy hogy milyen plusz segítséget vonjanak be a probléma
megoldásába, hanem azt, hogy elég alapos-e a gyanúja annak, hogy a gyermek veszélyben
van. Ha úgy látja igen, és az jelzés a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálja, azt az
előírásoknak megfelelően, dokumentált formában kell megtennie.
2. Dokumentálás
A második lépésben a jelzést megtevő személynek ki kell töltenie a megfelelő dokumentumot
(4. és 5. sz. mellékletek), amelyben tényszerűen és részletesen leírja, hogy mit tapasztalt, ami
miatt a gyermekvédelmi jelzést meg kívánja tenni. A dokumentációban kizárólag a tényeket
kell írásban részletezni, amit a jelzést adó személy látott, tapasztalt (nem azt, amit arról
gondol). A gyermekvédelmi jelzőlapo(ko)n kívül nem szükséges további dokumentációt
készíteni.
A gyermekjóléti szolgálat problémajelző adatlapjának használata megkönnyíti a jelzést
megtevő személy dolgát. Amennyiben azonban valamilyen nem várt okból nem állna
rendelkezésre az adatlap, a jelzést az alábbi kötelező tartalommal kell megírni:
• az érintett gyermek(ek) ismert legfontosabb adatai (név, születési idő, hely, anyja
neve, vagy egyéb családtagok felsorolása, állandó lakóhely, tényleges tartózkodási
hely),
• a Mosoly Alapítvány megnevezése, címe, a jelzést tevő személy neve és elérhetősége,
• a probléma rövid leírása, a jelzést tevő által a gyermek és családja életében,
életkörülményeiben észlelt veszélyeztető okok részletezése, megjelenésének
időpontja, időtartama, a felmerülésének gyakorisága,
• a jelzést tevő személy vagy a Mosoly Alapítvány által feltárt veszélyeztető okok
megszüntetése
érdekében
eddig
megtett
intézkedéseit,
a
gyermek
veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében esetleges javaslatait.
Amennyiben a gyermek érdekében azonnali intézkedés szükséges, arra haladéktalanul külön
is fel kell hívni a figyelmet. A jelzésnek lényegre törőnek, problémára fókuszáltnak kell lennie.
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3. Jelzés
A folyamat harmadik lépéseként a kész dokumentációt írásban kell eljuttatni a megfelelő
személynek (1. és 2. sz. mellékletek), aki az eljárás további lépéseiről gondoskodik. Fontos
elem a jelzés megtételének megfontolása közben, hogy a titokvédelem, a gyermek adatainak
védelme ne élvezzen elsőbbséget a jelzést tevő tudatában a gyermek veszélyeztetésének,
bántalmazásának stb. gyanúja esetén, hanem a veszélyeztető okok elhárítása és a gyermek
alapvető jogainak védelme legyen a fókuszban. Sürgős esetben jelzést személyesen és
telefonon is lehet tenni, de minden esetben muszáj írásban is megerősíteni azt. A jelzés
írásban bármilyen formátumban megküldhető (e-mailben, postai úton), a gyermekjóléti
szolgálat köteles azt elfogadni.
Kórházban zajló terápiás programok esetében a kezelőorvosnak vagy az intézményi szociális
ellátó szolgálatnak kell jelezni a bejelentőlapon (4 sz. melléklet.). A gyermekvédelmi jelzés
tényéről a Mosoly Alapítvány illetékes személyét is informálni kell írásban, de a gyermekre
vonatkozó részletes információkat nem kell elküldeni, a jelzés a kórházi rendszeren keresztül
halad tovább.
A Mosoly Alapítvány saját szervezésében megvalósuló terápiás programokban és más egyéb
esetekben a jelzést a gyermek lakóhelye szerinti család- és gyermekvédelmi szolgálatnál kell
megtenni a megfelelő bejelentőlapon (4. sz. melléklet). Ebben az esetben a Mosoly Alapítvány
felé is be kell nyújtani egy bejelentőlapot (5. sz. melléklet).
Az Alapítvány feladata, hogy a jelzést tevő terapeuták és más munkatársak gyorsan és
egyszerűen hozzáférjenek azokhoz az információkhoz, mely segíthet a jelzés megtételében.
Ha egy gyermek veszélyben van, azt jelezni kell, az viszont jelzőrendszer további szereplőinek
a felelőssége, hogy megítélje a szükséges további lépéseket. Fontos a kompetenciahatárok
betartása: a rossz bánásmód súlyos esetét észlelőnek nem feladata a nyomozás! Sokszor
előfordul, hogy a jelzés és a jelzőrendszer tagjainak legjobb szándéka ellenére nem kerül sor a
probléma megoldására. Ez ne kedvetlenítsen el minket attól, hogy egy következő indokolt
esetben éljünk a jelzés lehetőségével, mert így esélyt teremtünk arra, hogy a gyermek és a
család segítséget kapjon. A Mosoly Alapítvány törekszik arra, hogy hatékonyan, partneri
attitűddel segítse a gyermekvédelmi jelzőrendszer különböző szereplőit abban, hogy a
gyermek mindenek felett álló érdeke érvényesüljön a jelzési folyamatban.
Titokdoktor protokoll
Előfordulhat, hogy a bántalmazásról szóló elsődleges információ közvetlenül a szervezettel
kapcsolatban álló gyermektől érkezik. A terápiás programokat vezető szakemberek saját
kompetenciájuk mentén a legtöbb esetben el tudják dönteni, hogy az adott helyzetben és az
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adott információk alapján hogyan kezeljék a helyzetet. Ám ilyen eset az Alapítvány bármely
munkatársával előfordulhat akkor is, ha nincs felkészülve erre. Ezért fontos, hogy a szervezet
minden olyan dolgozója, megbízottja és önkéntese, aki gyermekek közelébe kerülhet munkája
során, ismerje és alkalmazni tudja a titokdoktor protokollt.
A titokdoktor protokoll szabályai:
●

●
●
●
●
●
●

●

Figyelmesen végighallgatja a gyermeket, és elfogadja, amit hall, anélkül, hogy túl nagy
nyomást helyezne a gyermekre annak érdekében, hogy minél több részletet
megtudjon tőle.
Biztosítja őt arról, hogy jól döntött, amikor megosztotta vele az információt.
Tájékoztatja arról, hogy ez az információ nem maradhat teljes titokban, meg kell
osztani az illetékes személyekkel is.
Tájékoztatja a gyereket arról, hogy mik lesznek a következő lépések az esettel
kapcsolatban.
Azonnali helyzetfelmérés és kockázatelemzés után megtesz mindent annak
érdekében, hogy az érintett gyerek(ek) biztonságba kerüljön (kerüljenek).
Dokumentálja a beszámolót és – a fentieknek megfelelően – haladéktalanul jelzést tesz
a munkakörének megfelelő protokoll szerint.
Fontos, hogy az eset kezelésébe csak olyan (és a lehető legkisebb számú)
munkatársa(ka)t vonjon be, aki(k) felkészült(ek) a probléma kezeléséhez. A gyermekre
vonatkozó részleteket senki mással nem osztja meg.
Az eredeti jelzést tevő személynek a szervezeten belül minden esetben visszajelzést
kell kapnia az ügy állásáról, az érintett gyerek hogylétéről, és szükség esetén
szupervíziós lehetőséget kell számára biztosítani.

A fenti protokoll hatékony és biztonságos alkalmazása érdekében az Alapítvány létrehozott
egy gyermekvédelmi ügyekkel foglalkozó teamet és kidolgozta az egyes felelősségi szintekhez
tartozó gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a szervezeten belül (lásd VII. Fejezet).

VI.

AZ IRÁNYELV BEVEZETÉSE
Egy gyerek akkor tud igazán bizalommal fordulni az őt körülvevő felnőttekhez, ha tudja,
hogy milyen válaszra (hozzáállásra, magatartásra) számíthat tőlük. Ennek a felnőttek
részéről az a legfőbb feltétele, hogy mindannyian ismerjék a rájuk vonatkozó – magatartási
és eljárási – szabályokat, amelyeket egységesen követnek.

Ahogy a bevezetőben is utaltunk rá, a jelen dokumentumban leírt gyermekvédelmi
szabályok nemcsak a gyerekeknek, hanem a velük foglalkozó felnőttek számára is
segítséget kívánnak nyújtani, a terápiás szakembereknek éppúgy, mint az Alapítvány irodai
dolgozóinak vagy együttműködő partnereinek. Nagyobb biztonságban tudnak a
gyerekekkel foglalkozni akkor, ha ismerik az őket védő mechanizmusokat – tudják, hogy
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mikor és milyen lépéseket kell tenniük, ismerik az intézményi szabályokat és protokollokat,
amelyek keretbe foglalják a tevékenységüket, és iránytűként szolgálnak a szükséges
helyzetekben.
A fentiek érdekében az Alapítvány felelősséget vállal azért, hogy a programjaiban dolgozó
felnőttek kellő alapossággal megismerjék a gyermekvédelmi irányelveket, azok értékeit és
szabályait. Egyrészt már a dokumentum kidolgozásába a megfelelő pontokon bevont
terapeutákat, irodai stábtagokat és gyermekvédelmemmel foglalkozó szakembereket,
hogy a különböző szempontokat integrálja és ismertesse a gyermekvédelmi program célját,
szerepét. Másrészt biztosítani kívánja, hogy a dokumentum legfrissebb verziója és az ahhoz
kapcsolódó segédanyagok és gyakorlati tudás elérhetőek legyenek mind a régi, mind az új
munkatársak és partnerek számára. Ennek érdekében
•
•

•

•

jelen dokumentumot elérhetővé teszi minden szerződő partnere számára
(honlapon, e-mailben),
a dokumentum vonatkozó pontjait beemeli a terápiás tevékenységeket szabályozó
Mosoly Kódexbe, mely minden terápiás szakember és együttműködő
partner/önkéntes szerződésének mellékletét képezi,
időről-időre belső képzést/workshopot szervez annak érdekében, hogy a terápiás
munkatársak, illetve az irodában dolgozók megértsék az irányelvekben foglaltak
gyakorlati vonatkozásait, megoszthassák tapasztalataikat
igény szerint esetmegbeszélést, szupervíziót biztosít a gyermekvédelmi esetek
feldolgozásához

Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyermekek és szüleik/gondviselőik a lehető
legnagyobb biztonságban érezzék magukat az Alapítvány terápiás és egyéb programjain.
Ennek egyik feltétele, hogy átlátható, kellő mennyiségű és minőségű tájékoztatást kapjanak a
szabályokról és folyamatokról, melyek őket, illetve gyermekeiket védik. A programokon belül
történő tájékoztatást a IV. fejezet részletezi. Ezen túlmenően az Alapítvány biztosítani kívánja,
hogy
• a szülők, a gyermekek számára érthető, rövid, szülő- és gyermekbarát verzió készüljön
a dokumentumból és kerüljön ki az Alapítvány honlapjára, facebook oldalára, illetve
• az átláthatóság érdekében szélesebb közönség számára.

VII. AZ IRÁNYELV ALKALMAZÁSA - FELELŐSSÉGI KÖRÖK ÉS
FELADATOK
A gyerekek biztonságának szempontjából fontos, hogy az Alapítványban legyenek olyan
kijelölt munkatársak, akik a bántalmazással és veszélyeztetéssel kapcsolatos esetekben a
felelősek, segítik a konkrét ügyek kezelését, összefogják és koordinálják a gyerekjogokkal és a
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gyerekek védelmével kapcsolatos folyamatokat. Az alábbiakban a területtel kapcsolatos
felelősségi köröket részletezzük.

1. Az Alapítvány vezetőjének felelőssége
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Bevezeti az irányelvet, nyomon követi a megvalósulását, értékeli az irányelv szerint
megtett szakmai beavatkozásokat.
Biztosítja az irányelv felülvizsgálatát a törvényi változásokat követően, de legalább
kétévente. Biztosítja, hogy a törvényi változások, illetve a gyakorlati működésben
történt változások beépüljenek az Irányelv szövegébe.
Biztosítja, hogy a munkatársakra vonatkozó felvételi és HR gyakorlat az irányelvnek
megfelelően működjön.
Biztosítja, hogy minden munkatárs tisztában legyen a felelősségi körével, és hogy
megkapja az ezzel kapcsolatos felkészítést és információkat.
Biztosítja, hogy minden munkatárs szerződésében megjelenjen, hogy munkavégzés
során betartja a Mosoly Kódexben és az Irányelvben foglaltakat.
Biztosítja, hogy az Irányelvben megfogalmazott alapelvek és szabályok összhangban
legyenek az Alapítvány tevékenységeire vonatkozó jogszabályokkal, etikai kódexekkel
és azt, hogy az Irányelv vonatkozó pontjai átvezetésre kerüljenek a Mosoly Kódexbe és
más szervezeti dokumentumokba.
Lebonyolítja a munkatársak részéről előforduló bántalmazási esetek kapcsán a
megfelelő felelősségre vonási eljárásokat.
Éves rendszerességgel beszámol a kuratórium felé az irányelv megvalósulásáról, illetve
szükség esetén rendkívüli beszámolót tart.
Biztosítja, hogy az Alapítvány terápiás programjaiban résztvevő gyerekek törvényes
képviselői megismerjék az irányelv fő tartalmi elemeit.
Biztosítja, hogy az Alapítvány terápiás programjaiban résztvevő gyerekek a program
keretei között megkapják az életkoruknak, szociális érettségüknek megfelelő, rájuk
vonatkozó gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat, illetve, hogy gyakorolni
tudják a velük kapcsolatos jogokat (lásd a IV/1. fejezetet)

Az Alapítvány vezetője a fentiek hatékony megvalósítása érdekében Gyermekvédelmi
Testületet hozott létre, melynek állandó tagjai:
● a szervezet vezetője (Adorján Katalin),
● a szervezet szakmai igazgatója (Varga Andrea Helena),
● az Alapítvány Terápiás Tanácsadó Teamjének gyermekvédelmi ügyekért felelős tagja
(Kovács Anna Ágnes).
Amennyiben bármelyikük akadályoztatott volna valamely okból a testületben való
részvételében, őt a Mosoly Alapítvány Tanácsadó Testületének bármely tagja helyettesítheti.
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A Gyermekvédelmi Testület eseti jelleggel ideiglenes tagokat is bevonhat az esetek
kezelésébe, úgymint:
● a terápiás programokban dolgozó (esetkezelés alatt az esetben nem érintett)
munkatársakat,
● az Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjét,
● az Alapítvány megbízott gyermekvédelemben jártas jogász szakértőjét,
● igazságügyi szakértő pszichológust.

2. A Gyermekvédelmi Testület feladatai
A testület célja, hogy a prevenció érdekében segítse a vezetőt gyermekvédelmi feladatai
ellátásában, tanáccsal és információval segítse a hozzá forduló munkatársakat, valamint
gyorsan, hatékonyan kezelje a konkrét eseteket.
A testület évente rendes ülést tart azzal a céllal, hogy
● megvitassa és előkészítse az Irányelv bevezetésével, kiegészítésével vagy
módosításával kapcsolatos feladatokat,
● megtervezze az Alapítvány terapeutáinak, munkatársainak képzését,
● igény szerint esetmegbeszélést szervezzen a terapeuták és munkatársak
tapasztalatszerzése céljából,
● megossza a gyermekvédelemmel kapcsolatos történéseket és tapasztalatokat,
● döntsön a felmerülő feladatok felosztásáról, delegálásáról
● a gyerekek védelmével kapcsolatos általános, alapelvi kérdéseket közösen, szükség
esetén más munkatársak, illetve külső szakember bevonásával megvitassa
A Testület rendkívüli ülés(eke)t tart, ha a Mosoly Alapítvány bármely munkatársa érintetté
válik vagy ellene érkezik bejelentés gyermekvédelmi ügyben. A testület hatásköre azokra az
esetekre korlátozódik, ahol az alapítvány saját szervezésében végez programot, terápiás
ellátást. (Kórházi körülmények között dolgozó alapítványi munkatárs esetén tehát a kórház
gyermekvédelmi protokollja irányadó.) Az esetkezelésben a Testületnek az alábbiakat szerint
jár el:
● Minden esetet etikusan, objektíven, pártatlanul és minden fél számára megnyugtatóan
kezel.
● A bejelentést követő 72 órán belül minden esetben összeül online vagy személyes
formában.
● Minden esetben olyan szakemberek vannak jelen az eset kezelésénél, akik semmilyen
formában nem voltak kapcsolatban a bejelentésben szereplőkkel az eset kapcsán;
tehát nem ismerik a gyermeket, nem állnak kapcsolatban a családdal, nem voltak a
jelzés helyszínén, nem dolgoztak közvetlenül a gyermeket körülvevő ellátó teamben.
● Az esetkezelés célja a történtek tisztázása gyermekvédelmi meghallgatás keretében,
melyben a bejelentést tevő, a bejelentésben érintett Mosoly munkatárs, valamint
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●

●

●
●
●

minden további releváns érintett, szemtanú, további információkat birtokló személy is
elmondhatják saját szemszögükből a történteket. A Testület döntése alapján az
érintett munkatárs tisztázható a felmerült vádak alól, vagy további ügykezelés kérhető
a gyermekvédelmi szervektől. A jelzését súlyos veszélyeztetés esetén 72 órán belül,
veszélyeztetés gyanúja esetén 8 napon belül továbbítja az illetékes Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnak/gyámhatóságnak/gyermekvédelmi intézménynek. A
törvényes képviselőket minden esetben azonnal értesíteni kell.
Az ügy kivizsgálásának idejére a bejelentésben érintett munkatársat az Alapítvány 72
órára felmenti a munkavégzés alól. Abban az esetben, ha a bejelentés hétvégére esik,
a 72 óra az első munkanapon indul el. A felmentés nem jelenti a bűnösség
vélelmezését, hanem inkább mindegyik fél biztonságát hivatott szolgálni arra az időre,
amíg a vizsgálat folyik Amennyiben a munkatárs tisztázódik a bejelentésben leírtak
alól, folytathatja a munkát.
A bántalmazással, veszélyeztetéssel kapcsolatos esetekben megvizsgálja, hogy milyen
munkajogi intézkedés megtételére kerülhet sor (fegyelmi eljárás kezdeményezése,
munkaviszony megszüntetése, munkavégzés alóli felmentés stb.) és ennek
megfelelően az eljárás megindítására tesz javaslatot a munkáltatói jogok gyakorlója
felé.
Az esetről – az esetkezelés sajátosságától függően – a gyerekek legfőbb érdekét szem
előtt tartva – ad tényszerű tájékoztatást a munkatársaknak.
Az eseteket követően a feldolgozást könnyitő foglalkozást biztosít, szükség esetén a
megfelelő kompetenciával bíró személyek bevonásával.
Megvizsgálja, hogy szükséges-e valamely szervezeti szabályzat módosítása vagy a
munkatársak további felkészítése annak érdekében, hogy hasonló eset ne
következhessen be a jövőben.

3. Minden munkatárs kötelessége és felelőssége
●
●

●
●
●
●
●

Támogatóan és aktívan részt vesz a gyerekek jogainak védelmében.
Ismeri és betartja az Irányelvben és a Mosoly Kódexben rögzített kötelezettségeit,
ennek érdekében részt vesz a szervezet által nyújtott felkészítésen és ezen alapelvek
mentén végzi a munkáját.
Bántalmazással vagy annak gyanújával kapcsolatban az Irányelvnek megfelelően jár el
– különös tekintettel a jelzések kezelésére és a titokdoktor-protokoll alkalmazására.
A gyerekek védelmével kapcsolatos minden információt bizalmasan kezel (csak a
legszükségesebb személyekkel lehet azokat megosztani).
Bántalmazás vagy annak gyanúja esetén megteszi a szükséges jelzéseket.
A bántalmazást vagy annak gyanúját minden esetben a szabályzatban leírt módon
dokumentálja.
A gyerekek jogait tiszteletben tartja, és velük minden tevékenység során úgy bánik,
hogy a méltóságuk soha ne sérüljön.
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1.sz. melléklet: Jelzési protokoll kórházban zajló terápiás
programokhoz
A gyermekvédelmi jelzés egy háromlábon álló szempontrendszeren alapul: mérlegeld, hogy
igazolható-e a bántalmazás, amennyiben igen, akkor milyen fokú, ezt dokumentáld, majd
hivatalos formában jelezd a bántalmazás lehetőségét. A következő pontokban lépésrőllépésre végig megyünk azon, hogy kórházon belüli helyzetben hogyan működik a Mosoly
Alapítvány gyermekvédelmi jelzőrendszere.

1. Mérlegelés: A kórházi ellátási rendszerben nagyon komplex helyzetekben találhatod

magad, hiszen a gyermek szomatikusan és/vagy pszichésen terhelt helyzetben van. Ha úgy
érzed, hogy a kórházi beavatkozásból adódó normatív krízist meghaladó vagy ettől eltérő
helyzetben látod a gyermeket, a fenti ábrán látható három lépés segíthet neked. Első
lépésben azt kell eldöntened, igazolható-e bántalmazás. Erre maximum 24 órád van, de
súlyos esetben a jelzőfolyamat azonnali elindítása szükséges. Részletesebb segítséget A
bántalmazás típusai és tünetei című ábrán találsz. A gyermekvédelmi rendszer a team
munkára kell, hogy épüljön, ezért minden esetben dönthetsz úgy, hogy konzultálsz a
gyermek ellátásában részt vevő további kollégákkal, vagy ha erre az időkereteken belül
lehetőséged van, szupervízióba viszed a helyzetet. Ha szükséged van rá, a kórházban
gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek segítségét is igénybe veheted (lásd
alább).
2. Dokumentálás: A dokumentálást az erre kijelölt gyermekvédelmi jelzőlapra végezd el,

amit a gyermekvédelmi protokoll mellékleteként megtalálsz. Ez a lap tartalmaz minden
olyan elemet, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelő jelzést tudj tenni, ezen kívül nem kell
további dokumentumot kitöltened. A jelzést személyesen és telefonon is lehet tenni, de
minden esetben muszáj írásban is megerősíteni azt, hogy visszakereshető és igazolható
legyen.
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3. Jelzés: Kórházi körülmények között minden esetben a kórház saját gyermekvédelmi

protokollja irányadó, amely minden kórházban kötelezően létezik. Ennek szakmai felelőse
a szociális ellátó szolgálat. Miután elkészítetted a gyermekvédelmi dokumentációt, juttasd
ezt el a szociális ellátó szolgálatnak. A dokumentumban szereplő adatok szenzitívek,
emiatt győződj meg róla, hogy a csatorna, amit használsz, erre a típusú adatkezelésre
alkalmas. Javasoljuk, hogy emiatt személyesen, vagy az erre alkalmas titkosítást használó
kórházi informatikai rendszeren belüli adattovábbítást használva juttasd el a jelzést a
szociális ellátást biztosító személynek (lásd alább).
Arról, hogy hivatalos jelzést tettél, kérlek, értesítsd a Mosoly Alapítvány terápiás
programokért felelős vezetőt vagy koordinátort. Ebben csak magát a tényt említsd és hogy
mikor, kihez fordultál az ügyben, a jelzés a kórház rendszerében megy tovább, az
Alapítvány felé gyermekkel kapcsolatos információt ne részletezz.
A jelzés után
Egy-egy ilyen jelzést igénylő helyzet igen komplex és többségében megterhelő mind annak,
aki a jelzést megteszi, mind azon további személyeknek, akik a folyamatba valamilyen módon
bevonásra kerülnek. Emiatt javasoljuk, hogy saját terhelésed csökkentése érdekében is vegyél
igénybe szupervíziós lehetőséget egyénileg vagy akár csoportban, amire a Mosoly
Alapítványon belül is van lehetőséged.
Kórházi szociális ellátó szolgálatok elérhetősége
A kórházban észlelt eseteknél a bejelentőlapot az alábbi szakemberek részére kell eljuttatni,
vagy kérdés esetén tőlük lehet segítséget kérni:
Szent László Kórház, Budapest:
15/c pavilon hétköznap 8.00-tól 16.00-ig
Kerékné Nagy Erzsébet
Központi Szociális Szolgálat vezetője
kerekne.ne@dpckorhaz.hu
tel.: 06/1/455-8109, gyorskód: 80532
mobil: 06/30/443-4405
Nagy Zsófia:
tel.: 06/1/455-8100/8395 mellék, gyorskód: 80583
mobil: 06/30/443-4549
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Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika:
Farkasné Kardos Katalin,
Ápolási Osztály, Szociális Munkacsoport
katalin.kardos@med.unideb.hu
mobil: 30/ 468 9316
mobil: 70/ 3672 186

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika:
Gajdócsi Edit
kihelyezett alkalmazott, Gyermekjóléti Szolgálat
korhaz@ecsgyk.hu
mobil: 30/647 76 92
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2.sz. melléklet: Jelzési protokoll az Alapítvány saját szervezésében
történő terápiás programokhoz (hosszú távú csoportok, terápiás
táborok)
A kórházon kívüli terápiás programokban (hosszú távú személyes térben tartott és online
csoportok, meseterápiás táborok) a gyermek lakhelye szerinti család- és gyermekjóléti
szolgálatnak kell jelezni a veszélyeztetés/bántalmazás gyanúját. A jelzés folyamata itt is a
fejezet elején található 3 lépéses ábra mentén halad: mérlegeld, hogy igazolható-e a
bántalmazás, amennyiben igen, ezt dokumentáld, majd hivatalos formában jelezd a
gyermekjóléti szolgálatnak és a Mosolynak. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy ezt hogyan kell
megtenned, és hol találsz segítséget az egyes lépésekhez.

1.

Mérlegelés: Ha egy gyermekkel kapcsolatban felmerül benned a bántalmazás gyanúja a
terápiás folyamat során, a fenti ábra segíthet annak eldöntésében, hogy jelezned kell-e az
esetet. Ha nem vagy biztos a dolgodban, segítségül hívhatod A bántalmazás típusai és
tünetei c. ábrát. Első lépésben azt kell eldöntened, hogy igazolható-e a bántalmazás. Erre
maximum 24 órád van, de súlyos esetben a jelzőfolyamat azonnali elindítása szükséges.
Fontos szempont, hogy a gyermekvédelmi rendszer team munkára épüljön, ezért minden
esetben dönthetsz úgy, hogy konzultálsz olyan munkatársakkal, akik szintén részt vesznek
a gyermek ellátásában, vagy ha a megadott időkereten belül lehetőséged van,
szupervízióba viszed a helyzetet. Az Alapítvány gyermekvédelmi teamjétől is kérhetsz
segítséget.

2.

Dokumentálás: A jelzést minden formában meg lehet tenni, de ezt minden esetben meg
kell erősítened írásban is, mert így a bejelentés visszakereshető és igazolható lesz. A
dokumentálást két erre kijelölt bejelentőlapra kell elvégezned, amit a gyermekvédelmi
protokoll mellékleteként megtalálsz. Az egyik dokumentum a család- és gyermekjóléti
szolgálat felé készül, a másik a Mosoly felé. A bejelentőlapok tartalmaznak minden olyan
elemet, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelő jelzést tudj tenni. A kitöltéshez szükséges
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személyes adatokat a gyermekről a Mosoly felhőben a program terápiás mappájában
találod, ahova a teljes terápiás dokumentáció kerül mentésre.
3. Jelzés: Miután elkészítetted a dokumentációt, azt a gyermek lakhelyének megfelelő
család- és gyermekvédelmi szolgálatnak kell eljuttatnod. Ha nem vagy biztos abban, hogy
melyik intézmény felé kell jelzést tenned, hívd a Gyermekvédő Hívószámot, ahol segítséget
kaphatsz.

Forrás: https://szgyf.gov.hu

Miután a jelzést megtetted, nincs dolgod. A család- és gyermekvédelmi szolgálat munkatársai
megvizsgálják az esetet és eldöntik, hogy meg tudják-e oldani a problémát saját
családtámogatási rendszerükben, vagy továbbítják-e a Gyermek- és családvédelmi Központ
felé, akik krízishelyzetekben azonnali segítséget nyújtanak, illetve bevonják a gyámhatóságot,
ha szükségesnek ítélik.
A jelzés után: Egy-egy ilyen jelzést igénylő helyzet igen komplex és többségében igen
megterhelő mind annak, aki a jelzést megteszi, mind azon további személyeknek, akik a
folyamatba valamilyen módon bevonásra kerülnek. Emiatt javasoljuk, hogy saját terhelésed
csökkentése érdekében is vegyél igénybe szupervíziós lehetőséget egyénileg vagy akár
csoportban, amire a Mosoly Alapítványon belül is van lehetőséged.
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3.sz. melléklet: Az alapítvány irodai munkatársai számára
kidolgozott jelzési protokoll
Ritkán, de előfordulhat, hogy munkád kapcsán kapcsolatba kerülsz olyan gyermekekkel, akik
akár a terápiás programokban, akár az adományszervezési rendezvényeken vagy
kommunikációs kampányokban vesznek részt vagy kerülnek kapcsolatba az Alapítvánnyal.
Minden állampolgárnak jelzési kötelezettsége van, ha egy gyermekről úgy gondolja, hogy
veszélyeztetésnek/bántalmazásnak van kitéve, így ez rád is vonatkozik. Ha tehát felmerül
benned egy gyermekkel kapcsolatban a bántalmazás gyanúja, a következőket kell tenned:
A jelzés folyamata az alábbi 3 lépéses ábra mentén halad: mérlegeld, hogy igazolható-e a
bántalmazás, amennyiben igen, ezt dokumentáld, majd hivatalos formában jelezd a
gyermekjóléti szolgálatnak és a Mosolynak. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy ezt hogyan kell
megtenned, és hol találsz segítséget az egyes lépésekhez. Ha segítségre van szükséged,
mindenképpen csak olyan munkatárssal konzultálj (pl. gyermekvédelemért felelős
munkatárs), aki érdemben tud segíteni neked a jelzés során, biztosítva azt, hogy a gyermekről
nem kerül ki szenzitív információ az alapítvány többi munkatársához sem.

1. Mérlegelés: Ha egy gyermekkel kapcsolatban felmerül benned a bántalmazás gyanúja, a
fenti ábra segíthet annak eldöntésében, hogy jelezned kell-e az esetet. Ha nem vagy biztos
a dolgodban, segítségül hívhatod A bántalmazás típusai és tünetei c. ábrát, vagy segítséget
kérhetsz a gyermekvédelmi programért felelős munkatársaktól. Első lépésben azt kell
eldöntened, hogy igazolható-e bántalmazás. Erre maximum 24 órád van, de súlyos
esetben a jelzőfolyamat azonnali elindítása szükséges. Fontos szempont, hogy a
gyermekvédelmi rendszer team munkára épüljön, ezért minden esetben dönthetsz úgy,
hogy konzultálsz a gyermekvédelmi szempontokért felelős munkatárssal.
2. Dokumentálás: A jelzést minden formában meg lehet tenni, de írásban is meg kell
erősíteni azt minden esetben, mert ezzel egyrészt segíted a gyermekvédelmi szakemberek
munkáját, másrészt a bejelentés visszakereshető és igazolható lesz. A dokumentálást két
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erre kijelölt bejelentőlapra kell elvégezned, amit a gyermekvédelmi protokoll
mellékleteként megtalálsz. Az egyik dokumentum a család- és gyermekjóléti szolgálat felé
készül, a másik a Mosoly felé. A bejelentőlapok tartalmaznak minden olyan elemet, ami
szükséges
ahhoz,
hogy
megfelelő
jelzést
tudj
tenni.
3. Jelzés: Miután elkészítetted a dokumentációt, azt a gyermek lakhelyének megfelelő
család- és gyermekvédelmi szolgálatnak kell eljuttatnod. ha nem tudod azonosítani a
megfelelő intézményt, hívd a Gyermekvédelmi Hívószámot: +36 80 21 20 21. Miután a
jelzést megtetted, nincs dolgod. A család- és gyermekvédelmi szolgálat munkatársai
megvizsgálják az esetet és eldöntik, hogy meg tudják-e oldani a problémát saját
családtámogatási rendszerükben, vagy továbbítják-e a Gyermek- és családvédelmi
Központ felé, akik krízishelyzetekben azonnali segítséget nyújtanak, illetve bevonják a
gyámhatóságot, ha szükségesnek ítélik.
A jelzés után
Egy-egy ilyen jelzést igénylő helyzet igen komplex és többségében igen megterhelő mind
annak, aki a jelzést megteszi, mind azon további személyeknek, akik a folyamatba valamilyen
módon bevonásra kerülnek. Emiatt javasoljuk, hogy saját terhelésed csökkentése érdekében
is kérj felettesedtől esetmegbeszélést, szupervíziós lehetőséget egyénileg vagy akár
csoportban, a többi érintett kollégával együtt.
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4.sz. melléklet: Gyermekvédelmi bejelentőlap a Gyermek- és
családsegítő szolgálat vagy a kórház felé
A bejelentés felvételekor a gyerek számára lehetőséget kell biztosítani, hogy kérdezés nélkül, egybefüggően
mondja el, hogy mi történt vele. Ezt a bejelentőlapot nem a gyerek jelenlétében kell kitölteni, hanem utána.
A gyerek életkorára és belátási képességére, érzékenységére, szükségletére és jogaira tekintettel kell lenni
a probléma meghallgatásakor. Amennyiben egynél több gyerek érintett az esetben, kérjük, gyerekenként
egy űrlapot töltsön ki.
Kérjük jelen bejelentőlapot az esetről való értesülést követően 24 órán belül eljuttatni
-

Kórházban tartott program esetén a kórházi szociális ellátó szolgálat,
a Mosoly Alapítvány szervezésében tartott program esetén a gyermek lakcíme szerint illetékes
Gyermek- és családsegítő szolgálat részére

A gyerek neve:
Anyja neve:
Lakcíme:
Telefonos elérhetősége(i):

A probléma észlelésének dátuma:

Bejelentést tevő neve és pozíciója, telefonos elérhetősége(i):

A jelzés oka, esetismertetés (csak azt írja le, ami látott, tapasztalt):

A probléma elhárítása érdekében történt intézkedések:
(milyen lépéseket és ki tett; jövőbeli javaslat; volt-e már szervezet bevonva)

Dátum:
Bejelentő neve és aláírása:
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5.sz. melléklet: Gyermekvédelmi bejelentőlap a Mosoly Alapítvány
felé
Kérjük jelen bejelentőlapot az esetet a kórházi rendszer vagy a Család- és gyermekvédelmi szolgálatnak
történt jelzést követően 24 órán belül eljuttatni a Mosoly Alapítvány részére. Fontos, hogy ugyanazon a
korlátozott hozzáférésű, titkosított fájlkezelő rendszeren keresztül töltsük fel, ahova a terápiás
jegyzőkönyveket is!
A gyerek neve:

A probléma észlelésének dátuma:

Anyja neve:
A gyerek terápiás csoportja (helyszín, terapeuták, csoport
kezdete):

A bejelentő személy neve és telefonos elérhetősége(i):

Az intézmény neve, amely felé a jelzést megtette (kontakt, ha van):

A jelzés megtételének időpontja:

A jelzés oka, esetismertetés:

A probléma elhárítása érdekében történt intézkedések:
(milyen lépéseket és ki tett; jövőbeli javaslat; volt már szervezet bevonva)

Dátum:
Bejelentő neve és aláírása:
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